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HIZLI DİREKT İMALATTA KULLANILAN SEÇİCİ LAZER SİNTERLEME 
VE ERGİTME CİHAZININ GÖVDE TASARIMI VE İMALATI 

 
Mehmet Mahir SOFU 

 
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı 
 

Jüri: Prof.Dr.Remzi VAROL 
       Doç.Dr.M.Cengiz KAYACAN(II.Danışman) 

Doç.Dr.Ertuğrul DURAK 
 Yrd.Doç.Dr.Kamil Delikanlı(I.Danışman) 
 Yrd.Doç.Dr.Oğuz ÇOLAK 

 
Son 20 yılda, önceleri reçine ve plastik malzemelerle üretilen üretim öncesi prototipleme 
teknolojisi, prototipin üretime uygunluklarının önceden tespiti amacıyla kullanılmıştır. Daha 
sonra, gelişen prototipleme teknolojisiyle hızlı direkt imalatı geliştirilerek, üretilen ürünün 
direkt kullanımı ve metal parçaların üretimine imkan sağlamıştır.  

 
Hızlı direk imalat, bilgisayarda CAD (Bilgisayar destekli tasarım) paket programları 
kullanılarak oluşturulan katı modellerden fiziksel olarak direkt üretim, katman-katman, parça 
oluşturma tekniğidir. Hızlı direk imalat tekniği; eklemeli üretim, katı serbest form üretim, 
dijital üretim, e-üretim olarak adlandırılan metodlardan oluşmaktadır. Piyasada farklı üretim 
metodları kullanılarak üretim yapan bir çok tezgah bulunmaktadır, bunlar 3-D printer, 
ergitilerek üretim, kat-kat üretim, seçici lazer ile sinterleme, seçici lazer ile ergitme ve 3 
boyutlu lazer kaplama metodlarından oluşmaktadır. 

 
Çalışmada, hızlı prototipleme yöntemlerinden hızlı direkt imalatta kullanılan seçici lazer 
sinterleme (selective laser sintering, SLS) ve seçici lazer ergitme (selective laser melting, 
SLM) hızlı direkt imalat tekniği kullanılarak bu tekniğin dünyadaki kullanım alanlarının 
artmasına katkıda bulunulması hedeflenmiştir. SLS ve SLM makineleri özellikle tıp 
alanındaki implant üretimi üzerine uygulamalarından kaynaklanan kolaylıklar ve 
kazandırdığı yeniliklerle insan hayatını kolaylaştırması ve birebir uygulanabilirliği sayesinde 
kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. Otomotiv sektöründe hızlı ve direkt parça imalatında 
kullanımı ile seri bir şekilde üretilecek parçaların önceden ve aynı malzemesinde üretilerek 
uygulanması, bire bir denenmesi sayesinde seri imalatta hata olasılığını düşürmüştür. Aynı 
zamanda plastik parçaların enjeksiyon kalıplarının yapımında da kullanılmakta ve kalıp 
ömürleri açısından parça adetleri düşük tutulmaktadır. Uçak ve uzay teknolojisinin 
gelişmesinde büyük katkılar sağlamaktadır. 

 
Bu çalışmada, SLS ve SLM makinelerine lineer motorlar ve galvono tarayıcı adapte edilerek 
gövde tasarımının CAD modeli yapılmış ve lazerin çalışma alanı genişletilmiştir. Yeni 
oluşturulan CAD modelinin imalatının gerçekleştirerek ileride bu cihazların yerli üretiminin 
yapılması ve mevcut teknoloji üzerinde gelişmeler yapmak için geleceğe ışık tutması 
amaçlanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: SLS, SLM, Lazer sinterleme, Lazer ergitme, Lineer motor, Hızlı direkt 
prototipleme, Galvono tarayıcı  
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RAPİD MANUFACTURING BODY DESİGN AND MANUFACTURE 
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Suleyman Demirel University Graduate School of Applied and Natural Sciences 

 
Mechanical Engeenering Department 
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        Assoc.Prof.M.Cengiz KAYACAN (Supervisor II.) 
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                Asst.Prof.Kamil Delikanlı (Supervisor I.) 
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In the Last 20 years, previously rapid prototyping technology used to developed prototype 
which help designers at modeling stage before  manufacturing was using plastic and resin 
metarials. Later, direct rapid prototyping is advanced by development prototype technology, 
prototype used like a product  and various metal powders have been used as prototoype 
metarials 
 
Direct rapid prototyping, direct solid generate layer by layer from 3D model which is 
generated from CAD software of build up solid part. Technic of rapid manufacturing have 
been consisted of a method known as additional manufacturing, solid free form 
manufacturing, digital manufacturing, e-manufacturing. A lot of device that used for 
different manufacture method in the market, use to  3D printer, laser fusion, lamination, 
selective laser sintering, selective laser melting methods 
 
In this study, Selective laser sintering and selective laser melting,which appellated one of the 
direct manufacturing method, aim to increse sciencetific contribution all of the world. SLS 
and SLM technology to begin grow up employing medical area, because this methods easy 
manufacture for implant. Both this methods are very rapidly and directly use provide to 
manufacture in automotive industry. Also this technology constitutive very cheapper and 
timeless for plastic molds manufacturing. This methods addition to developtment space and 
airplane technology. 
 
In this study, a Direct Metal Selective Laser Sintering machine design has been 
implemented. According to build machine plan to use together both linnear motors and 
galvono scanner. At last this machine have a larger working area respect to other machines 
in the literature. Making CAD design of the machine builded for this technology is an 
inovation, this machine will be developed by domestic manufactures and present technology 
is developed by this study for evolution future. 
 
Key words: SLS, SLM, laser melting, laser sintering, linear motor, direct rapid laser 
manufacturing, galvono scanner  
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1. GİRİŞ 

 
Günümüzün üretim dünyasında ürünün pazara sürüm süresinin kısaltılması 

firmaların rekabetçi kalabilmeleri için önemli olmaktadır. Bu sürecin kısalmasının 

yanısıra, pazara sunumdan sonra gerekecek sorun giderici tasarım gereksinimlerinin 

de minimize edilmesi hatta sıfırlanması bir diğer önemli, tamamlayıcı koşul 

olmaktadır. Küresel rekabetle birlikte ürünlerin pazardaki yaşam sürelerinin 

kısalması, ürün geliştirme süreçlerinin sıklaşmasını sağlamıştır. Her sektörde olduğu 

gibi üretim sektöründe artan teknolojik olanaklar ile ürün geliştirme sürecinin 

kısalmaya devam ettiği gözlenmektedir. Günümüz tasarım ve üretim dünyasında 

müşteri odaklı ürün geliştirme artık kaçınılmaz bir gerçektir.  

 

Ürünün pazara sürüm süresinin (PSS) kısaltılması günümüzde firmaların rekabetçi 

kalabilmeleri için önemli bir koşuldur. PSS’nin kısaltılmasının yanında, pazara 

sunumdan sonra gerekecek sorun giderici tasarım gereksinimlerinin de minimize 

edilmesi hatta sıfırlanması bir diğer önemli, tamamlayıcı koşuldur. Bu arada küresel 

rekabetle birlikte ürünlerin pazardaki yaşam sürelerinin kısalması, ürün geliştirme 

süreçlerinin sıkışmasını beraberinde getirmektedir. 

 

Ürün geliştirme sürecinin ve dolayısıyla PSS’nin kısaltılmasıyla, tasarımın 

paralelinde normal üretim yöntemleri ile üretilen tıpkısının üretilmesinin sağlanması; 

üretim yöntem ve teçhizatların tasarımı faaliyetleriyle, ürünün tüketicinin isteklerine 

ve standartlara uygunluğunu saptama faaliyetlerinin de aynı zaman diliminde 

sürdürülmesini mümkün kılmaktadır. 

 

Bu bağlam içindeki teknolojiler önce prototip, daha sonra pilot parti üretimde 

kullanıldıktan sonra; ürünü pazara daha hızlı sokmak üzere, ağır üretim teçhizatının 

devreye alınmasına kadar seri üretimde de başarı ile kullanılmaktadır. Ülkemizdeki 

üretim merkezleri için bu teknolojilerinin de geliştirip uygulamaya aktarılması, 

rekabet avantajı açısından büyük önem taşımaktadır. 
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Hızlı prototip teknolojileri (bunlara hızlı üretim teknolojileride denebilir) hızla 

gelişmekte olan bir teknoloji olarak aşağıda sıralanan konular üzerinde çalışmaların 

yapılması ülkemizin önemli bir teknolojide iyi bir yere gelmesini sağlayacaktır. 

- Kimyasal ürünler dahil,  prototiplerin simülasyonlar ile sanal ortamda 

yaratılması, 

- Malzemelerin sıvı, toz veya katı halde, lazer ve diğer yöntemlerle foton veya 

ısı uygulayarak bilgisayar kumandası ile (kalıp aparat olamadan) 

şekillendirilmesi, 

- Özel malzemelerin çok yüksek hızlarda talaş kaldırarak işlenmesi ile yapılan 

hızlı kalıp ve aparatların kullanılması ile şekillendirilmesi, 

- Hızla yapılan kalıplarda çok yüksek hidrolik basınç veya detanasyon gücü 

kullanılarak şekillendirme, 

- Üretim hatalarının simüle edilmesi, sanal ortamda üretim gerçekleştirme ve 

tasarım doğrulama (Tübitak Vizyon2023, 2004). 

 

Bu noktada 80’li yılların ortalarında yılların başında gelişmeye başlayan Hızlı 

Prototipleme çalışmaları artık üretimin her aşamasında hızla yer alarak 90’lı yıllarda 

seçici lazer sinterlemesi (SLS) ve seçici lazer ergitme (SLM) sistemleri gelişerek 

metal tozlarından direkt parça imalatına geçilmiştir. 

 

Bu teknoloji Serbest Şekil Fabrikasyon, (Free Form Fabrication, FFF),  hızlı prototip 

teknolojileri, katmanlı üretim (Laminated Object Manufacturing, LOM) gibi 

ifadelerle de tanımlanmaktadır (Chua vd., 1999).  

 

Hızlı direkt imalat sistemleri bilgisayarlı 3D tasarımdan, direkt olarak hedef parçayı 

ya da aparatı ürettiklerinden ürün geliştirme sürecine önemli bir katkı 

sağlamaktadırlar. 

  

Bu çalışmada hızlı direkt imalatın ülkemizde ve dünyadaki gelişimine yardımcı 

olması için seçici lazerli sinterleme ve ergitme cihazının gövde tasarımı ve imalatı 

gerçekleştirilmiştir. Gövdenin imalatı ile 2003K.11nolu DPT projesine katkıda 

bulunulmuştur.  
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2. KAYNAK BİLGİSİ 

2.1.  Hızlı Direkt İmalatın Tanımı 

 
Hızlı direkt imalat sistemleri bilgisayarlı üç boyutlu tasarımdan direkt olarak hedef 

parçayı ya da aparatı üretebilmektedirler. Böylece ürün geliştirme sürecine önemli 

bir katkı sağlamaktadırlar. 

 

Hızlı direkt imalat sistemlerinin imalat sektöründe kullanılan farklı terminolojilerine 

ait terimler Şekil 2.1.’de verilmiştir (Delikanlı, 2005a). 

 

O  
FMalzeme 

Eklemeli İmalat
Hızlı İmalat 

Şekil 2.1. Hızlı İmalat sistemlerinin Terminoljisi (Delikanl

 

Hızlı direkt imalat sistemleri Otoinşa yada hızlı prototi

yöntemlerin bir alt gurubudur. Otoinşa teknolojileri 1986

ilk yıllarda sadece hızlı model ve prototip ima

kullanıldığından, bu teknolojiler, kapsamı ve anlamı ba

Hızlı Şekil 
Bağımsız İmalat 

Hızlı İmalat 
Sistemleri 

Direkt CAD 
İmalat 

M
İ
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tomasyonlu
abrikasyon 
 
ı, 2005a) 

pleme olarak adlandırılan 

'da ABD'nde ticari olduğu 

latı amacıyla geliştirilip 

kımından çok uygun olan 
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"otoinşa" (autofabrication) veya "oto inşa" yerine çoğunlukla "hızlı proto tipleme" 

(rapid prototyping) adıyla anılmıştır. Rapid prototyping teknolojilerinde önceleri 

plastik malzemeler kullanılırken son zamanlarda malzeme olarak metal kullanılmaya 

başlanmıştır. 

 

Şekil 2.2.’de metal ve lazer kullanılan hızlı direkt imalatın oluşum şeması 

gösterilmiştir (Santos, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endüstüri: 
Automotive 

Uzay 
sanayi 

Biomedikal 

Metal 
bileşenl

er 

Rapid prototip 
teknolojileri: 
 
-Seçici lazer 
sinterleme 
-Lazer mikro-
sinterleme 
-Seçici lazer ergitme 
-3 boyutlu lazer 
kaplama 

Malzemeler: 
Fe-Cu 
Takım çeliği  
Paslanmaz çelik 
Titanyum 
alaşımı 
Nikel bazlı 
alaşım 
Cobalt bazlı 
alaşım 
Aliminyum  
 

LAZER CAD 
MODEL

Şekil 2.2. Lazerli metal hızlı direkt imalatın oluşum şeması (Santos, 2006) 

 

Toz malzemeleri lazer ışını ile ergiterek bir birine kaynaştırma yöntemiyle metal 

parçalar oluşturma fikri, hızlı prototipleme terimi icat edilmeden ve eklemeli imalat 

yöntemi ticarileşmesinden 10 yıldan fazla bir süre öncesine dayanmaktadır. 1971’de 

Fransız Pierre Ciraud herhangi bir geometrinin, bir zemin üzerine serilen toz 

malzemenin lazer ışını gibi bir enerji demetiyle ergitilerek kaynatılmasına dayalı bir 

imalat yöntemi için ilk patent başvurusunda bulunmuştur. Ciraud’un tarif ettiği 

yöntemin günümüzdeki ticarileşmiş teknolojiler ile bir miktar ilişkisi olmasına karşın 

daha çok 3 boyutlu lazer yığma teknolojilerine yakındır. Ciraud’un patentinden bir 

görünüş Şekil 1.3.’de verilmiştir. Bu icatın temel fikrinin ve amacının bu günkü 

eklemeli imalattaki gelişmelere çok yakın olmasına karşın, o zaman ki lazer ve 
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bilgisayar teknolojilerinin yetersiz oluşu ticarileşmesi için yeterli aşamaya 

ulaşmasına engel olmuştur (Shellabear, 2004a). 

  
Şekil 2.3. Ciraud’un buluşu ile ilgili patent başvurunda kullandığı çizimler 

(Shellabear, 2004a) 

 

Hızlı prototipleme, başlarda imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu prototiplerin hızlı ve 

ekonomik birşekilde oluşturulmasını sağlamayı hedeflemiştir. İlk başlarda uygun 

şekillerde kesilen kağıt tabakalarının üst üste yapıştırılması, foto polimerlerin belli 

bölgelerinin katman katman ışıkla kür edilmesi, plastik püskürtme gibi yöntemlerle 

tamamen prototip elde etmeye yönelik olarak kullanılan yöntemin avantajları 

anlaşıldıkça kullanıma yönelik parça imalatı çalışmaları hız kazanmıştır. 

Kullanılabilir derecede sağlamlığa sahip modellerin oluşturulmasında genel olarak 

toz malzemelerin sinterlenmesi ve ergitilmesine yönelik sistemler geliştirilmiştir. 

 

Lazer sinterleme yada ergitme, bir toz malzeme yatağı yüzeyinin lazer veya daha 

başka bir enerji ışını uygulanarak tabaka tabaka ergitilmesi ile katı parça imal 

edilmesi yöntemidir. Doğrudan Metal Lazer Sinterleme (DMLS) ise lazer 

sinterlemede metal tozları kullanımı ile inşa sürecinde doğrudan metal parça üretimi 

yapılan yöntemdir (Cornelius,1999). 

 

Toz temelli eklemeye dayalı işlemler ve eklemeli imalatın ticarileşmesine yönelik ilk 

adımların 1980’lerin ortalarında atılmaya başlandığı görülmüştür. Ticari anlamda ilk 
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hızlı prototiplemenin başlangıcı Ağustos 1984’te Chuck Hull tarafından alınan US 4, 

575, 330 nolu patentin ticarileştirilmesi amacıyla Hull tarafından 3D Systems adlı 

firmanın kurulmasına dayanmaktadır. Hull’un almış olduğu patent üç boyutlu 

katman katman üretim yapacak bir cihazın çalışma metodunu detaylı olarak 

açıklayan ilk patenttir. Hull’un detaylı olarak tarif ettiği ve geliştirdiği sistem yapı 

malzemesi olarak sıvı bir reçine kullanmaktaydı. Bu yapı daha önce 1980’de 

Japonya’da Hideo Kodama ve 1984’te Fransa’da Jean-Claude Andre nin 

yayınladıkları yöntemle aynı olmasına karşın bu araştırmacılarca 

ticarileştirilmemiştir. Hull bu konseptin sadece sıvılarla sınırlı olmadığını fark etmiş 

ve genel bir isim olan stereolithografi (üç boyutlu baskı) ismini vermiştir.  Hull ve 

öğrencileri bugünün tabakalı imalat teknolojisinin temel yaklaşımları olan katı 

yüzeylerini üçgenlerle tanımlamaya yarayan STL dosya oluşturulması, dilimleme, 

tarama ve pozlama stratejilerinin çoğunu kapsayacak şekilde bir patent başvurusunda 

bulunmuşlardır (Shellabear,2004 A ). 

 

1986 yılında, Teksas üniversitesinde master öğrencisi olan Carl Deckard, Hull’un 

yöntemine benzeyen ancak toz malzeme kullanılan bir çalışma yapmaya başlamıştır. 

Başlangıçta yöntemini Tabakalı Seçmeli Sinterleme ile Parça Üretimi olarak 

adlandırmış daha sonra bu ismi seçmeli lazer sinterleme olarak değiştirmiştir. Ekim 

1986’da yapmış olduğu patent başvurusunda tanımladığı sistem temel olarak 

Housholder’ın sistemine benzer olmasına karşın bu defa 100 Watt gücünde Nd:YAG 

lazer kullanılarak sürekli modda ABS polimer tozu kullanılarak gerçek deneyler 

yapılmıştır. Geliştirilen sistem plastik malzemeler ile sınırlı olmasa da o dönemde 

metal tozlarının doğrudan işlenmesine yönelik çalışmalar rapor edilmemiş ya da 

tartışılmamıştır. Aynı dönemlerde bağımsız bir araştırmacı olan Michael Feygin 

kendine ait benzer fikirler oluşturmaktaydı ve nisan 1987’de patent başvurusunda 

bulundu. Feygin’in tanımladığı sistemde tarayıcı laser kullanılmakta ve 0.002 – 0.02 

inç kalınlıkta metal toz tabakası ısıtıcı bir silindir ile kontrollü bir basınç ile 

sıkıştırılmakta idi. Tabaka daha sonra istenen katmanın kesitine uygun şekilde laser 

ile taranmaktaydı. Bu metodun kalıp ve ürün prototipleri üretiminde kullanılabileceği 

belirtilmiştir (Shellabear, 2004a). Şekil 2.4.’de tarihi gelişiminin bir akış diyagramı 

verilmiştir(Shellabear, 2004a). 
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Lazer 
Sinteleme  

DMLS 

 
 

Şekil 2.4. Laser sintelemenin tarihi akış diyagramı (Shellabear, 2004a) 
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2003, 
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2003,MCP 

1996,Mein
ers 

Steorithograf 

1985, 3D 
Systems 

1980, Hull 

1989, Nyrhila 

Ticari firmalar 

Araştırmacılar 
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2.1.1.  Doğrudan Metal Lazer Sinterlemenin Doğuşu 

 

1989-1990 yıllarında Teksas Üniversitesinde direkt metal lazer sinterleme 

(DMLS)’nin olabilirliği araştırılmaktaydı. Kurşun, çinko, kalay gibi tek fazlı 

malzemelerle yapılan ilk çalışmalar başarısız oldu. 1990’ların başlarında pek çok 

enstitü bu konuda çalışma yapmaya başlamıştır. İlk başarılı sonuçlar 1994’te 

Fraunhofer IPT tarafından 316L paslanmaz çelik ve Leuven Katolik üniversitesinden  

Fe-Cu karışımlar için rapor edilmiştir.  

 

1989’da Nyrila basınçsız sinterleme için düşük çekme oranına sahip yeni bir toz  

malzeme yaklaşımı geliştirmiştir. Bu yaklaşımı DMLS sistemlerinde uygulamayı 

düşünmüştür. Nyrhila’nın geliştirdiğinin değişik bir toz türü olan bronz-nikel tabanlı 

toz metal 100µm tabaka kalınlığında, 100W CO2 lazerin kullanıldığı EOSINT M 250 

tipi cihazda kullanılmıştır. Bu malzemenin kullanımı ile o zamana kadar DMLS ile 

yapılamayan karmaşık ve dayanıklı parçaların yüksek hassasiyet ve yüzey kalitesi ile 

üretimi mümkün olmuştur. Bu sayede DMLS’nin hızlı imalat alanında ticari olarak 

kullanımının kapıları açılmıştır.  

 

1995 sonunda DMLS işlemini tamamen boşluksuz ve tek bileşenli seramik ve 1.4404 

çeliği gibi metal malzemelerin tamamen eritilmesine dayalı bir Alman işbirliği 

projesi başlatılmıştır (BMBF Project No. 13N6745). Proje sonunda tek bileşenli 

seramik ve metal malzemelerden tamamen boşluksuz parçalar üretmek için gerekli 

parametreler geliştirilmiştir. Proje kapsamında özellikle yüksek hızda hızlı sinterleme 

verisi üretebilecek kontrol yazılımı geliştirilmesi üzerinde durulmaktadır. 

Literatürdeki çalışmalarda; genel olarak galvono tarayıcıların açısal kontrolüyle lazer 

ışınının değişik açılarda yansıtılmasına dayalı sistem kontrol yazılımları 

geliştirilmektedir. Bu tip sistemlerde lazer ışınının yüzeye oldukça eğik açılarda 

gelmesi odaklama sıkıntıları oluşturmaktadır (BMBF Proje raporu, 2004). 
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2.1.2.  Hızlı Direkt İmalatın Dünaydaki Yeri ve Kullanım Alanları 

 
Üretilmiş olan hızlı prototip cihazlarının çalışma prensibindeki ortak yön, 

bilgisayarda 3D CAD ortamında oluşturulan parça STL olarak hazırlanıp prototip 

makinesinde katmanlar halinde inşa edilmesidir. Fakat katmanların oluşturulma 

tekniği ve inşa hammaddesi olarak kullanılan malzemenin özelliği çok farklı 

olabilmektedir. Buna bağlı olarak hızlı prototip cihazları, kullandığı teknolojiye göre, 

Işıkla Kür, Toz Bağlama, Harç Yığma ve Tabaka Yığma olarak dört ana kategori 

altında toplanabilir (Chua vd., 1999).  Bu sistemlerin bize sağladığı teknoloji önceleri 

3D CAD tasarımı yapılan numunelerin tasarımdaki hatalarını görmek veya kullanıma 

uygunluğunu tespit etmek için hızlı imalat teknolojisi sonucu oluşan prototip 

üzerinde inceleme yapmaya imkan sağlamıştır. Son yıllarda gelişen teknoloji ile SLS 

ve SLM makineleri prototip anlayışını kırarak direkt kullanım olanağı sunmuştur 

(Delikanlı, 2005 b).  

  

1980 yılında Hideo Kodama tarafından yapılan çalışmada, hazırlanan özel bir sıvı 

haldeki reçine malzemeden, seçmeli lazer yöntemiyle parça prototipi üretimi üzerine 

bir çalışma yapılmıştır (Kodama, 1981).  14. yılında Chuck Hull, bu teknolojinin 

patentini almış ve 3D Systems’i kurarak ilk ticari hızlı prototipleme cihazlarını 

üretmeye başlamıştır. 1986 yılında Teksas üniversitesinde yüksek lisans yapan Carl 

Deckard ise, 100W’lık Nd-YAG lazerden oluşan bir sistem tasarlayarak doğrudan 

plastik tozundan hızlı prototipleme yapan bir cihaz geliştirmiştir. Deckard geliştirdiği 

sistemi ilk olarak PGLSS (Part Generation by Layerwise Selective Sintering) olarak 

adlandırmış ardından bu ismi SLS (Selective Laser Sintering) olarak değiştirmiştir. 

Teksas üniversitesi, DTM (Desktop Manufacturing) isimli bir firmaya projeyi, 

ticarileştirmesi için devretmiştir. DTM ilk kullanılabilir Lazer sinterleme sistemini 

üretmiş ve Ekim 1992’de piyasaya sürmüştür (Kodama, 1981). 

 

Günümüzde  SLS ve SLM makineleri ile çeşitli metal tozları kullanılarak direkt 

parça imalatına geçilmiştir. Kullanım alanlarına örnek olarak kesici takım, motor 

bloğu, zincir kumaş vb. Şekil 2.5.’den de anlaşılacağı üzere yelpazesi oldukça 

geniştir (Shellabear, 2004b). 
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Şekil 2.5. SLS makinesi ile üretilen çeşitli parçalar (Eos-GMBH) 

Volker araştırmasında SLS yönteminin direkt imalata getirdiği yeniliklerden,  geniş 

uygulama alanlarından ve maliyet-sonuç analizi yapmaktadır (Volker, 2003). Ayrıca 

bu yıl içerisindeki yurtdışındaki çalışmalarda tıp alanında implant üretimi denemeleri 

yapılmış ve başarı sağlanarak uygulamaya geçilmiştir (Volker, 2003).  

  

Şekil 2.6.’te karmaşık bir implant örneği normal üretim teknikleri ile çok uzun 

sürelerde üretilen implantların SLS makineleri vasıtası ile titanyum tozlarını 

kullanarak çok kısa sürede imal etme olanağı sağlamaktadır (Eos-GMBH).  

 

 
Şekil 2.6. Tıp alanında bir implant uygulaması (EOS Anonim şirketi, 2005). 

Tıp alanında kullanımı tomografi ve MR datalarının bilgisayar ortamında aracı 

programlar vasıtası ile 3 boyutlu bilgisayar destekli tasarım programları datalarına 

dönüştürülerek SLS ve SLM makinelerinde implant üretimi üzerine çalışmalar 
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devam etmektedir (Wieneke, 2003). Yasser doktora tezinde bilgisayarlı tomografi 

yada manyetik rezonanslı görüntüleme dataları ile stereolithoraf yönteminin 

birleştirilmesi ile bütün insan anatomisinin direkt üretimini bu yöntemler ile 

yapılabileceğinden bahsederek bu konu da öncü olmaktadır (Yasser, 1999). Dirk A. 

Hollander, 2003, titanyum alüminyum ve vanadyum tozlarını karıştırarak insan kaval 

kemiğini seçici lazer ergitme yöntemi ile üretmiş ve orjinali ile arasındaki farkları 

incelemiştir. 

 

Bir kepçeye ait plastik malzemeden yapılmış hareket kumanda kolunun üretiminde 

kullanılmak üzere aşağıdaki şekil 2.7. görüldüğü gibi bir plastik enjeksiyon kalıbı 

yapılmıştır. Bu kalıp blokları 15 ayrı parçadan oluşmaktadır ve SLS makinesi ile 

hızlı direkt imalat yöntemi ile 4 haftadan az bir sürede oluşturulmuştur. Dişi kalıp 

20µm tarama aralığında 72 saatte oluşturulmuştur. Erkek kalıp ise 40µm tarama 

aralığında 37 saatte oluşturularak 1000 parçaya kadar mükemmel baskı alınmıştır 

(EOS GmbH, 2005) 

 

 
Şekil 2.7. Joystick’in plastik enjeksiyon kalıpları (EOS Anonim şirketi, 2005) 

 

SLS ve SLM cihazlarının en önemli özelliklerinden biride klasik imalat yöntemleri 

ile üretilemeyecek kadar karmaşık olan parçaların çok hızlı bir şekilde imalatı 

gerçekleştirmesidir. Dalgardo, (2001) çalışmalarının raporunda katmanlı üretim 

metodları ile yüksek kaliteli kalıp blokları üreterek yüksek verimli soğutma 

kanallarının oluşturulmasında ve ucuz kalıp maliyetlerinin sağlanabildiğinden 

bahsetmektedir. Deneysel olarak iki farklı plastik parçaların birini konvensiyonel 

yöntemlerle plastik enjeksiyon kalıbını oluştururken diğer modeli SLM yöntemi ile 
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oluşturarak aralarındaki fiyat, zaman ve kalite ilişkilerini incelemiştir (Dalgarno, 

2001). Kruth, vd. (2001), çalışmalarında Son zamanlarda bir çok üretim yapan 

fabrikaların direkt imlat yöntemleri ile enjeksiyon kalıplarını son ürün olarak 

kullanmaya başladıklarından ve bu yönde araştırmalarına devam etmelerinden söz 

etmektedir. 

2.1.3. Hızlı İmalat Yöntemleri 

 
Hızlı direkt imalat sistemleri bilgisayarlı 3D tasarımdan, direkt olarak hedef parçayı 

ya da aparatı ürettiklerinden ürün geliştirme sürecine önemli bir katkı 

sağlamaktadırlar. Tüm hızlı direkt imalat sistemleri belli malzemeleri belli 

yöntemlerle nihayi ürün haline getirmektedir. Katman kullanarak üretim yapan tüm 

sistemlere serbest katı form üretim denmektedir (Wohlers, 2002). Bir çok SFF 

stratijisi ile üretim yapan yöntem bulunmaktadır. Bunlar fotolithograf 

(photolithography), lazer birleştirme (lazer fusion), tabakalama (lamination), 

extruzyon (extrusion) ve ink-jet olarak sıralanmaktadır. Dünyadaki tüm hızlı direkt 

imalat yapan firmaların kullandığı yöntemler ve malzemeleri Çizelge 2.1.’de 

verilmiştir (Prinz, 1997). Kochan, vd. (1999), araştırmalarının sonucunda hızlı 

prototileme yöntemlerinin kullanılan malzeme çeşitlerine ve maliyetlerine göre 

sınıflandırma işlemi yapmış gelecekte hızlı direkt imalatın nasıl bir konuma 

gelebileceğinden bahsetmiştir. Bennett, (1997) Piyasada satılan tezgâhların birçok 

farklı üretim yöntemlerinden bahsetmiştir. Çizelge 2.1.’de Tüm hızlı direkt imalat 

yapan firmların listesi verilmektedir. 
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Çizelge 2.1.Dünyadaki tüm hızlı direkt imalat yapan firmaların kullandığı yöntemler  

                ve malzemeleri 

Üretici Proses adı Proses tipi malzeme 

3D sistem 
Stereolithograf 

cihazı (SLA) 

Lazer 

Fotolithograf 
Akrelit,epoxy 

Helisys 
Lavhalı nesne 

üretimi (LOM) 

Levhalama, 

lazer kesme 
kağıt,döküm tipleri 

stratasys 
Eriterek şekil 

verme(FDM) 
Exturizyon 

ABS,vax,naylon,gel 

eritme 

DTM 
Seçici lazer 

sinterleme(SLS)

Toz bazlı lazer 

eritme 

Naylon,vax, 

polikarbonat,polimer-

metal kaplama 

Sanders prototip Model üretme  Sıvı püskürtme 
Düşük ısıda ergimiş 

plastic 

Solingen 
Direkt ince 

parça kalıplama 

Toz bazlı,3D 

bağlayıcı printer 
Seramikler 

BPM 
Balistic parça 

üretimi 
Sıvı püskürtme 

Düşük ısıda eritilmiş 

plastik 

3Dsystems 
Çoklu jet 

modelleme 
Sıvı püskürtme vax 

EOS Stereos 
Lazer 

fotolithograf 
Aklirik, epoxy 
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Çizelge 2.1. Devam 

EOS Eosint 
Toz bazlı lazer 

ergitme 

Polyemid,polisitren,met

al alaşımı,reçine 

kaplama kumlama 

Cubital 

Katı sıkıştırma 

yerleşimi 

(SGC) 

Foto maskeleme Aklirit,vax 

Fockele&schwarze LMS 
Lazer 

fotolithograf 
 

cmet 
Katı obje mor 

ötesi çizici 

Lazer 

fotolithograf 
Epoxi 

D-mec 
Sony ‘nin katı 

yaratma sistemi 

Lazer 

fotolithograf 
Ürethen aklerit 

Kira Katı merkez 
Levhalama,bıçak 

kesim 
Kağıt 

Teijin 
Katı şekilleme 

sistemi 

Lazer 

fotolithograf 

Ürethen aklerit,camlı-

reçine 

Denken Kat lazer ploter 
Lazer 

fotolithograf 
Aklerit 

Meiko Meiko 
Lazer 

fotolithograf 
Aklerit 

Mitsu Colamm 
Lazer 

fotolithograf 
 

Ushio Uni-rapid 
Lazer 

fotolithograf 
 

 

2.1.3.1. Fotolithograf: 
 

Fotolithograf  DMLS sistemi katılaştırılabilinir reçinelerin ışık kullanarak katı hale 

getirilmesi işlemidir. İki temel uygulaması bulunmaktadır, bunlar lazer fotolithograf 

ve fotomaskelemedir (Pham, 1998).  Bu sistemin nasıl çalıştığını Şekil 2.8’de 

gösterilmiştir. 
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Şekil 2.8. Lazer fotolithograf (Burghilde, 2003) 

 

Şekil 2.8.de görüldüğü gibi içi ışık ile katılaştırılabilen polimerlerden aklerik veya 

epoxi dolu bir havuza lazer ışını taraması yapılarak katı parça oluşturulmaktadır. 

Servo motorlarla hareketi sağlanan bir elevatörün yardımı ile mesafesi belli 

katmantarın oluşumu sağlanmaktadır. Lazer ışınına tekrar servo kontrollü galvono 

aynalar vasıtası ile x-y hareketi verilebilmektedir. Bu yöntemin diğer bir avantajı 

destek elemanı olmadan üretim yapmanın mümkün olmasıdır. İnce bir duvar 

oluşturarak destek sağlanabilmekte ve kırılgan olduğundan parça dan daha sonra 

kolayca ayrılabilmektedir (Burghilde, 2003). 

 

Lazer fotolithograf sistemleri birkaç değişik şekilde kullanılmaktadır. Bunlar Şekil 

2.9’da gösterilmektedir. 
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Şekil 2.9. Lazer fotolithograf sistemleri şekilleri (Burghilde, 2003) 

 

2.1.3.2. Fotomaskeleme  
 

Diğer bir hızlı direkt imalat yöntemide lazer fotolitrograf ile geçirgen katman (cross-

section) yöntemlerinin birleşimi olan şekil 2.10.’da gösterilen fotomaskeleme 

yöntemidir. Bu yöntemde ionografik proses yolu ile üretilen, yükleme yapılabilen 

pleyt vasıtası ile üzerine silinebilen şekiller oluşturulmaktadır. Geçirgen katman 

vasıtası ile şekiller malzemenin üzerine yansıtmaktadır (Pham, 1998). Netice olarak 

şekiller bir elektrostatik toner vasıtası ile oluşturulmaktadır. Maskenin görevi seçici 

lazer vasıtası ile maskeye çarpan ışınlar maskenin üzerinde oluşturulmuş şekilden 

geçerek alttaki sıvı fotopolimere çarptırılır diğer kısımlar maske tarafından 

soğurulur. Bu işlemler her katmandaki şekilinin yenilenerek tekrarlanır ve sonunda 

nihai ürüne ulaşılır. Ergime sağlanmamış yerdeki fotopolimer sıvı bir vakum 

sayesinde emilir ve yerine suda eriyebilen bir wax kullanılarak parça desteklenir. 

Wax soğuduktan sonra üzeri temizlenerek düz bir yüzey olması sağlanır. Parçanın 

tamamlanmasının ardından bu wax kısım eritilerek kaldırılmaktadır (Pham,  1998).  
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Şekil 2.10. Fotomaskeleme yöntemi şeması (Prinz, 1997) 

 

Fotomaskelemenin kazandırdığı en büyük yenilik bir seferde birçok parçanın aynı 

anda üretilmesidir. Lazerli eritme (laser fusion): bazı sistemler çeşitli malzemelerin 

tozlarının istenen yani seçilen lazer ışını ile katı hale getirilmesini kullanmaktadır bu 

sistem ilk olarak seçici lazer sinterleme adı altında Texas Üniversitesi tarafından 

geliştirilmiş ve daha sonra DTM ve Eos firmaları tarafından ticarileştirilmiştir (Prinz, 

1997). 
 

2.1.3.3. Laminasyon  
 

Laminasyon İngilizce olarak lamination object manufacturing (LOM) yani 

yassılaştırılmış objelerden üretim anlamına gelmektedir. Laminasyon yönteminde 

kâğıt veya plastik yassı tabakalardan lazer kullanarak alt tabakaya yapıştırma 

yapılarak üretim gerçekleştirilmektedir. Sistem şekil 2.11. deki gibi ısıtılmış iki 

merdane tarafından ince tabaka şeklindeki şerit malzemeye ısı kullanarak bir önceki 

sefer oluşturulmuş katmana yapışma sağlanmaktadır ( Wieneke, 2003). Lazer vasıtası 

ile şeklin dış hatlarını keserek bir alt katmana yapıştırmaktadır. Lazer işlenmiş 

malzemenin sınırlarını tayin ederek işlenmemiş katmanı ayırır ve destek elemanını 

oluşturur. Daha sonra parça son halini alınca bu destek elemanı parçadan koparılır. 
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Laminasyon şeklin sınırlarını taradığı için büyük parçaların işlenmesini 

kolaylaştırmaktadır (Prinz, 1997). 

 

 
Şekil 2.11.Laminasyon sistemi (Prinz,1997) 

 

2.1.3.4. Ekstrüzyon  
 

Devamlılığını tel şeklindeki termoplastik polimer ya da wax kullanarak rezistanslı 

ısıtıcısı olan bir lüleden geçirerek parçaları şekil 2.12. gibi oluşturmaktadır. Malzeme 

tel şeklinde ısıtılmış ekstrüzyon yapmaktadır. Lüleden hemen çıkışında katıya 

dönüşebilmesi için malzeme akış ısısının biraz üstünde ısıtılmaktadır. Destek 

elemanı forma göre değişmekle birlikte destek elemanına ihtiyaç duymamaktadır. 

Eğer gerekirse açık destek kullanılmaktadır. Ürün ince bir yapı ile durduğundan 

çabuk sökülebilinir. Son araştırmalarda metal ve seramik malzemelerde denenmeye 

başlanmıştır (Prinz,1997). 
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Şekil 2.12. Ekstrüzyon ile üretim (Prinz, 1997) 

2.1.3.5. İnk-Jet Printleme 
 

Bu sistem şekil 2.13.’de görüldüğü gibi bir havuza bir piston vasıtası ile azar azar 

bağlayıcı madde püskürtme gerçekleşmektedir, daha sonra merdane vasıtası ile 

sıyırılarak yeni katman oluşturulur. Bu sistemde kafa hareketi ile ürünün şekli 

oluşturulmaktadır. Destek malzemesini bağlayıcı madde dışındaki malzeme 

oluşturmaktadır (Wieneke, 2003). 

 

 
Şekil 2.13. İnk-Jet printleme sistemi (Prinz,1997) 
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2.1.3.6. 3D Lazer Giydirme 
 

Bu sistemde bir lüle içerisinden geçirilen lazer ışını vasıtası ile aynı lüleden belirli 

gazlarla fırlatılan metal toz tenecikleri lazerin düştüğü yerde eriyerek malzemeye 

yapışarak katılaşmaktadır (Şekil 2.14.). Lülenin hareketi ile parça şekil almaktadır. 

Lüle hareketi son çalışmalarda 900 bir esneklik sunarak kompleks parçaların 

yapımına olanak sağlamıştır. Sistem kontrollü bir gaz atmosferinde çalıştırılmaktadır 

(Kathuria , 2000 a). 

 

 
Şekil 2.14. 3 D lazer giydirme yöntemi (Kathuria , 2000 a) 

 

2.1.3.7. Seçici Lazer İle Sinterleme veya Ergitme (Selective Laser Sintering and 

Melting, SLS, SLM) 

 

Bu sistemde malzeme tozlarından oluşturulmuş bir yüzeyin en üstünden oluşturarak 

aşağı yönde  parça üretilmesi işlemidir. Şekil 2.15. da görüldüğü gibi bir lazer 

kaynağı sayesinde bu toz katmanın üzerinde tarama yaparak katman katı hale 

getirilerek yeni bir toz katmanı serilmesi ile yeni katmanın oluşturulması ve tekrar 

aynı şekilde işlemlerin devam etmesi işlemidir. Katı oluştukça bir sonraki katman 
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için havuz aşağı yönde hareket etmektedir. Destek elemanı olarak bu sistemlerde 

malzemenin toz hali kullanılmaktadır (Prinz, 1997). 

 

Lazer sistemleri tozların birleşmesine ergiterek birleştirme, yüzey yapıştırma, 

sinterleme özelliği ve polimer kaplama gibi çeşitilik katmaktadır. Aynı zamanda 

kullanılmayan tozlar yeniden kullanılabilmektedir. Bu sistemlerde plasticler, waxlar, 

ve düşük erime sıcaklığındaki metal alaşımları kullanılmaktadır. Metaller ve 

seramikler hala araştırılmaktadır (Prinz, 1997). 

 
Şekil 2.15. Seçici Lazer Sinterleme ve Ergitme sistemleri (Prinz, 1997) 

 

2.2. Hızlı Direkt İmalat Yöntemlerinde Kullanılan Malzemeler 

 
Hızlı direkt imalatta en çok kullanılan Sterolithograf reçinesi ve plastikler mekanik 

özellikleri hala geliştirilmektedir. Yapılan araştırmalara göre epoksi reçinesi ve vax 

benzeri malzemeler metal parça gibi kullanılmak üzere özellikleri geliştirilmektedir. 

Stutgart Üniversitesi polimer test ve polimer bilimi Enstitüsü Seçici lazer sinterleme 

yöntemi için bir polyestirin malzemesi geliştirmiştir. Düşük gerilimli gibi 

görünmesine rağmen oldukça dayanıklı rijit bir parça olmaktadır. Daimler Benz 

kendi geliştirdiği ABS malzemesi ile oldukça iyi bir mekanik özellik yakalamıştır. 

Plastik enjeksiyon yöntemiyle üretilen plastikler ile sterolithograf ve Seçici lazer 

sinterleme ile üretilen parçaların mekanik özellikleri birbirine hiç benzememektedir. 
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Aynı şekilde sinterlenmiş metal parçaları ile tam yoğunluklu metal yada döküm 

malzemeler ile mekanik özellikleri hiç tutmamaktadır. Ne zaman plastik parçaların 

özellikleri enjeksiyonla üretileninkilerini yakalarsa o zaman  kullanımı daha başarılı 

olacaktır (Wiedemann, 1999). Williamsa, (2004) biomedikal alanda kemiklerin 

yapılarında yapı elemanı olarak polycaprolactone kullanarak çıkan parçaları sonlu 

elemanlar analizi (FEA) kullanarak sıkışma analizleri yapmıştır. Kruth, (2005) 

çalışmasında çeşitli malzemelerin üretilebilirliğinden ve içyapılarından 

bahsetmektedir. Caulfield, (2006) ve arkadaşları seçici lazer sinterleme yöntemi ile 

polyemid malzemelerin işlem parametrelerine göre mekanik özelliklerini tarama 

yönüne göre incelemiştir. 
 

2.2.1. Sterolithograf Reçinesi 

 

Özellikleri ve fiyatı yönünden incelenecek olunursa istenen özellikler uzun süre 

boyutlarını iyi koruyan, yüksek ısıl direnç ve düşük maliyet aranmaktadır. Reçine 

üreticileri epoxy bazlı UV ile iyileştirilmiş reçine üreterek üründe oluşan çarpılmaları 

azaltmışlardır. Yüksek termal dayanıklılık verilen reçinelere hızlı prototipleme ile 

otomobillerin manifoltlarını yapılması gündeme gelmiştir. Yapılan araştırmalarda 

silindir kapağından manifolda olan ısı transferini azalttığından emme manifoltu 

sıcaklığının düşürülmesi sağlanarak volimetrik verim iyileştirilmiştir (Döllner, 2000). 

2.2.2. Metaller 

 

 Bir çok avrupa ülkelerinde direkt üretilen parçalar yaygın olarak kullanılmaya 

başlanmıştır. Seçici lazer sinterleme gibi metodlarla üretilen parçalar sonuç olarak 

gözenekli olarak üretilebilen yapıları sayesinde cazip olmaktadır. Sinterleme 

fırınlarında da yapısını güçlendirme olanağı olmakla beraber bu özellik  malzemede 

çekme ve ölçü kaybı meydana getirmektedir. Alternatif olarak düşük ergime noktası 

olan alaşımlar ve yüksek ısıl epoksi reçineleri fırın sinterlemesine gerek 

duymamaktadır. Üretilmiş parça bazı kötü özellikleri de yanında getirmiştir. Bunlar 

iyi bir yüksek sıcaklık özellikleri, düşük sertlik, yüksek yoğunluklu çelik parçalara 

göre düşük ısıl dirençli olması buna rağmen birkaç yüz adetlik enjeksiyon 
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kalıplarının yapımında kullanılması önemli bir özelliktir (Gadag, 1996).  Williamsa 

(2004), çalışmasında metal tozlarının tane boyutu genelde 4µ ile 10µ arası 

değişmektedir. Metal tozlarının şekillenmesi için mutlaka lazer ışını gerekmekte 

olduğundan bu metal parça üreten tüm sistemlerde lazer üreteci bulunmaktadır. İki 

tür metal şekillendirme vardır: pilot şekillendirme ve ürün şekillendirme uzun süreli 

kullanımlarda ürün şekillendirme prototiplerde ve mekanik özellikleri düşük olan 

yerlerde pilot şekillendirme kullanılmaktadır. Tang, vd. (2003), çalışmalarında bakır 

ve bakır alaşımlı tozları kullanarak değişken güç, tarama hızı ve katman 

kalınlıklarında elde edilen numunelerin gerilim ve yüzey kalitesi incelemelerinde 

bulunmuş, çıkan sonuçlarda gerilim dayanımlarının artışı lazer gücünün artarak 

tarama hızının düşmesi ile iyileşirken yüzey kalitesini de düşürdüğünü ispatlamıştır. 

Durr (1999), bronz-nikel toz karışımlarından oluşan tozları kullanarak çeşitli lazer 

gücü ve tarama aralıklarında ürettikleri parçaları elektro erozyon tezgahını kullanarak 

dalma işlemleri yapmıştır. Elde edilen bulgulara göre iyi bir erozyon yüzeyi ve 

elektrod erimelerinin sinterlemedeki parametrelere göre iyileştirilebileceğini 

söylemiştir. Kruth (2003), çelik bazlı malzemelerin çeşitli lazer tarama yolları 

kullanarak oluşan parçaların yoğunluklarını incelemiş ve %91 yoğunluğa ulaşmıştır. 

Das (1998) ve arkadaşları titanyum, alüminyum, vanadyum alaşımlı tozların seçici 

lazer sinterleme kullanılarak oluşturulan parçaların ergime sıcaklıkları ve bu 

sıcaklıklara bağlı olarak yoğunlukları ve içyapıları incelenmiştir. Kevorkijan, (2003) 

çalışmalarında AZ80 ve ZC71/SiC/12p malzemelerini kullanarak hızlı direkt imalatla 

üretilen parçaların otomotiv sektöründe kullanımlarında kazanılan taşıt ağırlığı 

analizleri ve ekonomikliklerini incelemiştir. Gadag, (1996), ve arkadaşı yumuşak 

çeliğin yüzey kalitesini incelerken taneciklerin kaynama derinlikleri, ergime 

sıcaklıkları, sertlikleri, soğuma oranları arasında incelemelerde bulunmuştur. 

2.2.3. Seramik ve Kağıt 

 

Bazı firmaların bu ürünler üzerinde çalışmalar yapmasına karşın hızlı direkt imalat 

polimer ve metal bazlı malzemeler üzerinde yoğunlaşmaya devam etmektedir. Bu 

malzemelerr genelde laminasyon yönteminde kullanılmaktadır. Bu yöntemin bize 

sağladığı en büyük özellik kesin doğruluk vermesidir. Parça üretildikten sonra nem 

alarak düşey ekseni doğrultusunda şişme yaparak problem oluşturabilmektedir. Kağıt 
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üzerindeki araştırmalarda ise daha umut verici durum gözlenmektedir. (Prinz,1997). 

Friedel, vd. (2004), arkadaşları ile yaptığı çalışmada seramik tozlarına silisyum 

ilavesi ile seçici lazer kürü ve sıvı silikon kullanarak çok başarılı kopma gerilmeleri 

elde etmiştir. Kathuria (b) (1998), Sert metallerin sinterlenmesi çalışmalarında 

kompozit malzemelerin ve seramik metal karışımları, yüksek erime noktasına sahip 

seramik tozlarının tam bir ergime oluşabilmesi için katman kalınlıklarının ince 

seçilmesi gereklidir demektedir. 

2.3.  Direkt Metal Lazer Üretim  

 
Direkt metal lazer üretimin 1971’de patent alan Ciraud’a dayandığından 

bahsetmiştik, katmanlı üretiminde kökleri de bu tarihlere kadar dayanmaktadır. Bu 

üretim yöntemleri gelişerek son 10 yılda seçici lazer sinterleme (SLS) ve seçici lazer 

ile ergitme (SLM) yöntemleri ortaya çıkmıştır. Her iki sistemde de plastik, metal ve 

metal alaşımları kullanarak prototip üretimi dışında nihayi ürün 

oluşturulabilmektedir. Önceleri bu sistemlerin yüksek lazer sistemlerinden dolayı 

ticarileştirilmesi için hazır olmadıkları savunulmuş ilk olarak Teksas Üniversitesi 

1992 yılında geliştirerek 2001 yılında 3D systems firması tarafından 

ticarileştrilmiştir. Firmalar lens ve lazer sistemleri gibi parçaları ilk zamanlarda hazır 

alma yoluna gitmişler daha sonra yapılan tezgahların masraflarını düşürebilmek için 

firmalar kendi bünyelerinde üretimini gerçekleştirme yoluna gitmişlerdir (Santos, 

2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.16. Bir direkt metal lazer üretiminin algoritmasını görülmektedir 
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Şekil 2.16.’de ki gibi SLS ve SLM yöntemlerinde metal tozları katmanlar oluşturarak 

parça bir  toz havuzunun içinde oluşturulmaktadır. Toz havuzu aşağı doğru hareketi 

vasıtası ile katmanları oluşturmaktadır. SLM ve SLS sistemlerinde tozların birbirine 

birleştirilmesini bir lazer üreteci sayesinde yapmaktadır (Onuh, 1999). Lazer 

kaynakları ise CO2 lazer, Nd:YAG lazer, disk lazer oluşturmaktadır, lazer ışını 

hareketlerinide galvono aynalar veya galvono tarayıcı dediğimiz sistemlerle tozların 

üzerinde şekil oluşturarak katılaştırma, sinterleme ve ergitme yapmaktadır. 3D lazer 

giydirmede ise farklı olarak toz tanecikleri bir gazla birlikte toz lülesinden lazer 

odağına doğru püskürtülmektedir. Lazer ışını bu tanecikleri biribiri ile kaynaştırarak 

ortamda bir parça oluşturmaktadır. SLS ve SLM sistemlerinde toz havuzunda işlem 

görmemiş tozlar parçanın oluşumunda destek elemanı olarak kullanılırken 3D lazer 

giydirmede destek elemanına ihtiyaç olmadan üretim Yapılabilmektedir. Her üç 

metod da işlem görmeyen tozlar tekrar kullanılmaktadır. Hızlı direkt imalatta üretilen 

ürünler uzun dönem fonksiyonunu kaybetmeden kullanılabilecek yada son ürün 

olarak kullanılabilecek şekilde üretim yapmaktadır (Kathuria, 1999 a ). 

 

2.4.  Seçici Lazer Sinterleme (SLS) ve Seçici Lazer Ergitme (SLM) 

 

Hızlı direkt metal imalatta metod kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. Bunlar tam 

ergimemiş ve tam ergimiş olarak sınıflandırılır. SLS prosesinde toz serilme yöntemi 

ve tozlar arasında bölgesel ergime sağlanmaktadır, Lazer mikrosinterleme prosesinde 

de aynı SLS deki gibi toz serilme ve tozlar arasında bölgesel ergime sağlanmaktadır, 

SLM prosesinde ise toz serilme yöntemi ve tozlar arası tam ergitme sağlanmaktadır, 

3D Lazer giydirme prosesinde de tozlar bir lüle vasıtası ile lazerin odağına 

püskürtülmekte ve tam ergitilme sağlanmaktadır (Yokoyama, 2000). Toz olarak tek 

bileşenli tozlar, alaşımlı tozlar yada düşük ergime noktasındaki toz karışımları ve 

yüksek ergime noktasındaki tozlar günümüzde geçerli kullanımı olan tozlardır. 

Bölgesel ergitme yapan sistemlerde teorik yoğunluk %45 ile %85 arasında 

değişmektedir. Sinterlemede ergime noktası düşük metaller kullanıldığında (bakır ve 

bronz) teorik yoğunluğu artmakta ve tam erime sağlanabilmektedir. SLM ve 3D 

giydirme yöntemlerinde üretilen parçalar teoriye yakın olarak yüksek yoğunluktadır. 

Ayrıca üretilen parçalardaki mikro yapı ve ısıl artık gerilmeler ısıl tavlamada 
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azalmaktadır. Bu da bazı parçalara yüksek yüzey kalitesi sağlayabilmektedir, ince 

talaşla son bir işlem yapılmasına gerek kalmaz (Bourell, 2004). 

 

    
Şekil 2.17. SLS yöntemi çalışma algoritması (Wieneke, 2003) 

  

Wieneke (2003), yaptığı çalışmada de örnek olarak bir SLS makinesinin çalışma 

şekli görülmektedir (Şekil 2.17.). Burada gücü 80W ile 200W arası olan lazer ile 

odağı galvono tarayıcı aynalar vasıtası ile değiştirilebilen bir sistem görülmektedir. 

Lazer ışını hareketleri bir galvono tarayıcı sayesinde tek lazer kaynağından alındığı 

gibi sabit aynalar kullanılarak lazer ışının hareketi lineer motorlu sistemler 

kullanarakta iletilmektedir. Chua (1997), çalışmasında önceden STL formatında 

oluşturulan üç boyutlu parça bir yazılım tarafından katmanlara bölünür parça bir toz 

havuzunda en üst seviyeden başlayarak silindirin düşey eksende her hareketi bir 

katmana eşit olacak şekilde inmesi ile parça oluşturulmaktadır. Lazer her katmanda o 

katmandaki parça görünüşü sinterlenmektedir demiştir. Ready (1997), kitabında her 

katmanın sinterleme işlemi bittikten sonra ve tabla aşağı yönde bir katman 

oluşturacak kadar (0.02-0.1mm) hareket etmekte olduğunu söylemektedir. Süpürücü 

veya merdane vasıtası ile yeni toz havuz üzerine serpilerek işlemler tekrarlanmasını 

belirtmiştir. 

 

Tolochko (2004), makalesinde SLS sisteminde toz karışımları veya alaşımlı toz 

karışımları yoğunlukları %60 dan fazla olan ve cihazların üreticileri tarafından 

üretilen tozlar kullanılmaktadır. Parçaların oluşumu sırasında tozlar sıvı fazda 
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sinterleme yapılarak oluşan yoğunlaştırma mekanizması, ergitme ve sıvılaştırma 

veya sıvı akışkanlığı karakterize etmektedir demektedir. German (1994), kitabında 

SLS sisteminde tek bileşenli metal tozları sıvı faz sinterlemesi sırasında parçacıkların 

sadece yüzeyleri ergitilmektedir. Eğer karışım toz kullanılırsa, tozlar düşük ergime 

noktasında ergiyecek ve bağlayıcılar rol alacaktır. Daha sonra yapılan tavlamalar ve 

sinterlemeler lazer sinterleme ile üretilmiş parçaların mekanik özelliklerinin ve 

yoğunluğunun artışını sağlamaktadır demektedir. Çizelge 2.2 de bu sistemlerde Eos, 

3D systems ve çeşitili kullanılan malzemeler ile üretilmiş parçaların mekanik 

özellikleri görülmektedir (Levy, 2003). 

 

Çizelge 2.2.  Eos, 3D systems ve çeşitili kullanılan malzemelerin mekanik özellikleri 

(Levy, 2003) 

 
Das (1998), çalışmasında çelik tozlarında ikinci bir işleme gerek duyulmamaktadır 

demektedir. Oluşan parçanın yüzey pürüzlülüğü genelde toz taneciklerinin boyutuna 

bağlıdır. Genelde tanecik boyutu, katman kalınlığının inceliği yüzey kalitesinin 

artmasına neden olmaktadır. Prensipte sinterleme taneler arası iç yapının % 80 

yoğunluk kazanmasına tane dışına çıkıldıkçada en fazla %92 oranında yoğunluk 

kazanmasını sağlar Sinterleme sonrası parçanın sıcak izostatik preslemeye mağruz 

bırakılması tam yoğunluk ve mekanik özellikler bakımından güçlendirilmiş bir yapı 
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oluşturmasını sağlamaktadır. SLS sisteminde genelde maksimum avaraj gücü 10W 

olan bir Nd:YAG lazer kullanılabilmektedir demektedir. 

 

Santos, vd. (2004), diş implantı yapımı ile ilgili bir çalışmasında SLM sisteminde ise 

SLS’ye çok yakın bir sistem kullanılmasına rağmen bu sistemde çok yüksek bir 

enerji yoğunluğu kullanılmaktadır. Bu da taneciklerin birleşiminin tam yoğunluklu 

olmasını sağlamaktadır. SLM sisteminde kullanılan Nd:YAG lazerin pik gücü 3KW 

kadar çıkabilmekte ve pratikte maksimum avaraj gücü 50W cıvarı kullanılmaktadır 

demektedir. Santos (2004), diğer bir çalışmasında da fiber optik kablo kullanılarak 

lazer ışının X ve Y ekseninde bilgisayar kontrollü bir lineer veya servo motor 

kullanılan sistemle taşınma olasılığıda verilebilmektedir demektedir. Aynı zamanda 

fiber optik lazer ışının çapını 0.8mm ile toz üzerine fokuslama yapabilmektedir 

demektedir. SLM sistemlerinde katman kalınlığı 0.05-0.1mm arasındadır. Santos 

(2004), yine titanyum üzerine bir çalışmasında da ortam yine kapalı bir atmosfer 

altında davamlı bir argon gazı akışı ile oksijenden temizlenir. Bu sistem bize 

alüminyum, bronz, çelik ve zayıf titanyum tozlarının ergitilmesini elverişli 

olmasından bahsetmiştir. 

 

2.5. SLS ve SLM Sistemleri 

2.5.1. SLS Ve SLM De Kullanılan Lazer Sistemleri 

 

Şentürk 2006, Lazer terimini radyasyonun yoğun olarak verilmesiyle sağlanan ışık 

amplifikasyonu (ligth amplification by stimulated emission of radiation) ın kısaltması 

olarak tanımlamıştır. Kuhn 1998, kitabında lazerin tanımını şöyle yapmıştır, bir 

elektronun bir enerji seviyesinden diğerine geçişini dışarıdan elektrikle 

gönderdiğimiz bir fotonla zorlayabiliriz. Zorlanan bu elektronlar aynı yönde yayılım 

yaparak aynı frekansta ve aynı fazda olmaları gerekir bu da lazer ışınını oluşturur. 

 

Lasform’a göre lazer sistemlerinin endüstride ilk kullanımı başlarda lazer kaynağında 

ve lazer kesme cihazlarıdır. Bu cihazlarda kullanılan tipler ise CO2 yada ND:Yag 

lazerlerle başlamıştır. Hızlı direct imalat sistemlerindede aynı tip lazerler kullanıma 
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başlamıştır. Çizelge 2.3.’de bazı firmaların kullandığı lazer tipleri ve güçleri 

verilmiştir. Çizelge 2.3.’den anlaşılacağı üzere genelde CO2 ve Nd:YAG lazer tipleri 

hızlı direkt imalatta kullanılmaktadır. Güç olarak kullanım aralığı genelde 50-500W 

tır. Ama CO2 lazerde 18kW’a kadar çıkılabilir. CO2 lazerler ile Nd:YAG lazerlerin 

arasındaki en büyük fark dalga boylarıdır, CO2 lazerin 10.6µm civarı dalga boyu 

varken Nd:YAG2’ın dalga boyu1.06µm civarlarındadır (Lasform). 

 

Çizelge 2.3. çeşitli firmaların kullandıkları lazer tipleri (Santos, 2006) 

Cihaz Firma prosess Lazer güç 

Sintersation 

2000/2005 
DTM SLS CO2 50W 

EOSINT 250 EOS SLS CO2 200W 

EOSINT 270 EOS SLS 
Ytterbium 

fibre laser 
200W 

LUMEX 25C MATSUURA SLM Pulsed CO2 500W 

TrumaForm TRUMPF SLM Disk lazer 250W 

REALİZER MCP SLM Nd:YAG 100W 

Lasform Aeromet 
3Dlazer 

kaplama 
CO2 10-18kW 

LENS 850 Optomec  
3D lazer 

kaplama 
Nd:YAG 1kW 

Trumafom 

DMD 505 Trumpf  
3D lazer 

kaplama 
CO2 2-6kW 

 

Bazı metallerin soğurganlıklarının lazerlerin dalga boylarının artması ile azaldığı 

tespit edilmiştir. Çizelge 2.4. de malzemelerin lazer ışınlarına karşı soğurganlıkları 

verilmektedir ( Tolochko, 2000). 
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Çizelge 2.4. Malzemelerin lazer ışınına karşı soğurganlıkları (Tolochko, 2000) 

 
 

Santos, vd. (2003), araştırmaların raporlarında aynı güç yoğunluklarında Nd:YAG 

lazerin geniş ergitme derinlikleri elde etmeyi olanak sağladığı belirtilmiş nedeninide 

yüksek soğurganlığı ve tozlar arasındaki bağlama yeteneği olarak söylenmektedir. 

Steen (1996), çalışmasında sonuçta hangi tip lazer de katmanlararası iyi bir 

metalurjikal yapı için sıcak etkisiz ortamda yüksek pulse enerjisi ile kısa pulse 

mesafesi gerekmektedir. Pulse mesafesi aynı zamanda birkaç mili saniyede 20 ile 

100µm katman kalınlığı oluşturmak için önemli bir değerdir demektedir.  

 

CO2 lazerler moleküler lazerler katagorisinde bulunurlar, endüstürideki lazer 

sistemleri yaklaşık %10-13 verimlilikle ve 10,6µm dalgaboyunda çalışırlar bu tip 

lazerler ışını üretebilmek için birkaç gazın karışımına ihtiyaç duyarlar. Bu gazlar 

helyum,nitrojen,CO2 vb. gazlardan oluşur (Şentürk, 2006). 

 

Bekçi (2006), seminerinde Nd:YAG, Yb:YAG lazerleri gaz lazerde gaz fazındaki 

atomlardan yaralanılırken bu lazer tiplerinde katı haldeki lazer kristallerinden 

yararlanıldığı belirtilmiştir. Katı haldeki atomlar daha yoğun ve gazdakilere göre 

daha az hareketli iken zorlama enerjisini abzorbe etme kabiliyetleri artış gösterir. 

Yttrium-aliminyum garnet (YAG) kristalleri endüstriyel işleme alanında baş rol 

oynamaktadır. YAG lazerlerinin ışınının fiber optik kablolar ile taşınabilmesi değişik 
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uygulamalarda kullanılabilmesine olanak sağlamıştır. Yag lazerlerin dalga boyu 

1,06µm civarındadır demektedir. 

 

Syvänen (2004), makalesinde son zamanlarda metaryal ve proses gelişiminde kalite 

ve parça doğruluğu büyük gelişme göstermiştir, bu nedenle kaliteli ve hassas lazer 

odaklamaları lazer tipleri için sınırlayıcı bir özellik olmuştur. Buna paralel olarak 

kaliteli lazer ışını için yeni lazer sistemleri geliştirilmeye başlanmış, sonuç olarak 

daha hassas lazer ışını üreten fiber lazer ve disk lazer meydana getirilmiştir. 

Böylelikle daha yenilikçi olan bu lazer sistemleri direkt metal lazer sinterleme ve 

ergitme cihazlarında kullanılmaya başlanmıştır. Örnek olarak EOS firması M 270 

modelinde 200W lık yitterbium lazer sistemi kullanmıştır. Yada Trumaform LF 250 

modelinde disk lazer kullanılmaya başladığınadan söz etmiştir. Piyasada kullanılan 

lazerlerin karşılaştırmaları çizelge 2.5. de verilmektedir (Şentürk, 2006). 

 

Çizelge 2.5. Çeşitli lazerlerin karşılaştırmaları (Şentürk, 2006) 

 

 CO2 Lazer Nd:YAG lazer Excimer lazer 

Dalga Boyu (µm) 10,6 1,06 0,3-0,2 

Çalışma durumu 

CW(sürekli),P(darbeli 
CW/P P/CW P 

Maksimum güç Pav 

(KW) 
25 2 0,4 

Işın kalitesi Maksimum Düşük Düşük 

Verimlilik (%) 5-10 2-5 1-2 

Fiyat (x1000$) 125(Pav=1kW) 200(Pav=1kw) 
175(Pav=0.2k

W) 

Kullanım yeri 
Isıl 

işlemler,makro 
işleme 

Isıl işlemler, 

mikro işleme 

Mikro alanda 

ısıl olmayan 

işlerde 
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Yitterbium lazer kullanan EOS firmasının lazer ışının kalitesini belirleyen lazer 

ışının fiziksel limiti olarak adlandırılan M2 değeri yaklaşık olarak 1.0 dir. Genelde 

lazerlerin kaliteli bir ışın için M2 değerleri 1.0 ın altında olması istenir. EOS bu 

lazerle 250mm x 250mm lik bir alanda 100µm lazer ışını çapında fokuslama 

yapmasını sağlamıştır. 200W lık bir lazer gücü ortalama 25kW/mm2’lik bir güç 

çıkarmaktadır. Bu da CO2 lazerden daha aşağıda bir dalgaboyu demektir. Bu özellik 

metallere yüksek apsorpsiyon sağlamaktadır. Sonuç olarakta daha fazla efektif güç 

ve hızlı bir tarama yapmaktadır (Shellabear (a), 2004). Şentürk (2006), lazerlerin 

metaller üzerine etkisinden bahseden çizelge 2.6. ‘da lazerlerin bazı malzemelere 

etkileri verilmiştir. 

 

Çizelge 2.6. Lazerlerin malzeme üzerine etkileri (Şentürk , 2006) 

Lazer tipi Malzemenin lazereverdiği tepki 

Co2 lazer Altın dışında metal işlemeye uygundur 

YAG lazer Altın dışında metal işlemeye uygundur 

Q-switchYAG lazer 

Altındışında işlemeye uygundur.işleme derinliğinin 

fazla olduğu durumlarda yüzey çapaklanır.pürüzler 

oluşur 

Excimer lazer Kenarlarda çapaklar,pürüzler oluşur 

Yarı iletken lazer 
Yüzeyi yeniden biçimlendirmede mükemmel sonuç 

verir. 

 

2.5.2. SLS ve SLM ‘de Kullanılan Optikler ve Galvono Aynalar 

 

Prinz (1997), raporunda galvono aynalar için şöyle bir tanımlama yapmıştır. Bu 

sistemlerde lazer ışının taşınması, parçaların oluşturulması ve tarama alanının 

heryerinde aynı değerlerde bir ışın oluşumu için galvono aynalar ve optikler 

kullanılmaktadır. Galvono aynalar x ve y eksenlerinde parçanın her katmandaki 

oluşumunu sağlamaktadır. Lazer kaynağından çıkan lazer ışını ilk önce optiklerden 

geçirilerek aynalardan sonra malzeme üzerine odaklama yapmasını sağlamaktadır. 

Buradaki sorun aynaların tek bir noktadan lazer ışınını dağıtmasından dolayı toz ile 

galvono aynalar arasında  sürekli sabit bir mesafe oluşmamakta bu da şekil 2.18 de 

 32



gösterilen şekilde odaklama problemini beraberinde getirmektedir. Bu sorunun 

çözümü için lazer ışının aynalardan sonra bir mercekten geçirerek (flat field lens) 

tarama alanının her yerinde şekil 2.19. deki gibi aynı odakta tutulmasını 

sağlanmaktadır. Diğer bir çözümde lazer ışının lineer motorlarla desteklenerek 

aynaların sürekli yer değiştirilmesi ile odaklama problemi ortadan 

kaldırılabilmektedir (Xiea, 2005) 

 

 
Şekil 2.18. Lazerlerin malzemelere odaklanma problemi (Prinz, 1997) 

 

 
Şekil 2.19. Odaklama probleminin çözümü (Prinz, 1997) 
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2.5.3. SLS ve SLM de Kullanılan Gaz Cinsleri ve Özellikleri 

 
SLS ve SLM yöntemlerinde imalat sızdırmaz bir alan içerisinde gaz atmosferinde 

gerçekleşmektedir. Lazer ışınının kullanıldığı bu yöntemlerde özellikle SLM’de 

metal malzemenin ergime sıcaklığı noktasına anlık çıktığından yüksek sıcaklık 

oluşmaktadır bu sıcaklıkta nem oranı yükselmekte ve parçanın oluşumunda 

oksidasyon yaratmaktadır. Oksidasyonun ortadan kaldırılabilmesi için genelde 

nitrojen veya argon gaz ortamında sinterleme ve ergitme gerçekleştirilmektedir 

(Shellabear (a), 2004). 

 

2.5.4. SLS ve SLM de Kullanılan Toz Yayıcı ve Toz Havuz Sistemleri 

 
Hans 2003, çalışmasında SLM ve SLS sistemlerinde temelde iki tip toz yayıcı sistem 

kullanılmaktadır. Bu sistemlerden ilki şekil 2.20. deki gibi V şeklindeki yapısı ile 

ortasında bulunan açıklıktan tozları bıçak şekildeki iki ağzı ile yapısından dolayı 

üzerinde oluşturduğu toz yığınını belli bir mesafede yaymakta olduğunu 

göstermektedir. 

 
Şekil 2.20. V tipi toz yayıcı sistem (Hans, 2003) 

 

Wieneke 2003, çalışmasında bahsettiği diğer yöntemse şekil 2.21. da göründüğü 

üzere bir merdane vasıtası ile tozları sürükleyerek merdane ve yüzey arasındaki 

mesafe ile katman aralığını oluşturmaktadır. 
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Şekil 2.21. Merdane tipi toz yayıcı (Wieneke, 2003) 

 

Toz havuzunun şekilleri ise yuvarlak, kare veya dikdörtgen şeklinde 

kullanılmaktadır. Şekil 2.22. de ki gibi yuvarlak formun nedeni galvano tarayıcıların 

çalışma alanının yuvarlak olmasından kaynaklanmaktadır. Şekil 2.23. de ki gibi 

lineer sistemlerin kullanılması ise kare ve dikdörtgen şeklindeki toz havuzlarını 

oluşturmaktadır (Luo, 2004). 

 

 
Şekil 2.22. Yuvarlak çalışma alanlı sistem (Luo, 2004) 

 
Şekil 2.23. Lineer motorlu sistem 
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2.5. Bilgisayar Destekli Tasarım 

 
Bilgisayar destekli tasarım; bilgisayar yardımı ile bir yazılım(software) kullanarak 

özellikli parçaların 2 ve 3 boyutlu teknik resimlerin elde edilmesi ve tasarımın grafik 

ortamında sunulması tekniğidir. Bilgisayar derstekli tasarımın ilk adımları ABD’de 

1963 yılında MIT’de (massachusetts institute of technology) geliştirilip tanıtılan 

sketchpad sistemi olmuştur. Sistem, bir CRT (cathogory ray tube) den görüntü alınan 

ve ekrana görüntüleri yaratan Lincoln TX2 bilgisayarından meydana gelmektedir 

(C.E.İmrak, 2004). Mouse ve ligt pen gibi yardımcı bilgisayar teçhizatları sayesinde 

yazılımlar hızla gelişme kaydetmiştir. Yaygın olarak mühendislik uygulamalarında 

kullanılan bilgisayar destekli tasarım yazılımları (BDT)(CAD) olarak Autocad, 

Solidworks, Pro/engeener, Ansys, Catia, UGS sayılabilir (Kayacan, 2002). 

 

2.6.1 Tasarım İlkeleri 

 

Bilgisayar destekli tasarım programları aşağıda verilen özellikleri ile kolay çözümler 

sağlamaktadır. 

• Katı modellerin avantajlarını kullanarak kolayca ve hızlı şekilde tasarım yapabilme 

imkânı sağlar. 

• İstenildiği anda ölçü değiştirerek tasarımı kolayca düzeltebilme imkânı 

• Parça tasarımında diğer parçalara bağlı ölçü verebilme imkânı sağlar. 

• Feature Tree (Tasarım Ağacı) sayesinde yapılan işlemlerin sırasını değiştirebilme 

imkânı sağlar. 

• Nesne kütüphanesi ile sıkça kullanılan unsurları yeniden kullanabilme imkânı 

sağlar. 

• Windows'ta kullanılan sürükle-bırak, kes-yapıştır uygulamaları tasarım 

programlarında da aynı işlevleri yürütür. Örneğin control tuşuna basarak bir unsuru 

bir yerden bir yere veya bir dosyadan başka bir dosyaya taşıyabilme. 

• Bir parçadan değişik boyutlardaki konfigürasyonlarını Excel'de bir tablo 

oluşturarak otomatik olarak oluşturabilme imkânı sağlar. 

• Sürükle-bırak tarzı ile tasarımın imalata hazır teknik resimlerini otomatik olarak 

oluşturabilme imkânı sağlar  
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• Tasarımın herhangi bir anında yapılan değişikliklerde, teknik resimlerin otomatik 

olarak güncelleşmesi, istenirse teknik resimde yapılan değişikliklerde parçanın veya 

montajın güncelleşmesi imkânı vardır. 

• Karmaşık sac parçaların açılımlarını elde eder. Saclar ister düz ister konik olsun 

tasarım programlarında açılımlarını elde edebilme, otomatik olarak teknik resmini 

çıkarabilme imkânı sağlar (Bora, 2005). 

2.6.2 Montaj İlkeleri 

 

Birden fazla tasarımı yapılmış katı parçaların yine bilgisayar ortamında monte 

edilmesi yapılacak sistem hakkında ayrıntılı bir bilgi verilmesinde önem sağlar. 

Montaj ayrıca aşağıda sıralanmış özellikleride yanında getirmektedir. 

 

• Binlerce parçadan oluşan montajları yapabilme imkânı sağlar. 

• Smart Mate"(Akıllı Montaj) adı verilen bir uygulama ile montaj parçalarını 

yerleştirirken (snap to fit) yakala-oturt özelliği ile daha hızlı bir şekilde montaj 

yapma imkânı sağlar. 

• Montaj parçalarını, dinamik hareket mekanizmalarının çalışıp çalışmadığını kontrol 

eder. 

• "Collision Detection"(Çarpma Kontrolü) ile montaja dinamik bir hareket verildiği 

zaman çakışan parçaların olup olmadığını görme imkânı sağlar. 

• "Lightweight"(hafif yükleme) adı verilen bir sistem ile yüklü montaj dosyalarını 

daha hızlı bir şekilde açabilme imkânı sağlar (Bora, 2005).  
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

3.1. Materyal 

 
Çalışmada, gövdenin iskeletini oluşturan 100x100 boyutlarında profiller özel bir 

makine imalat ticarethanesinde yaptırılmış, iş düzlemi olarak kullanılan tabla için 

850x655 cm metal tabaka kullanılmıştır. Gövdenin diğer parçalarını oluşturmak için 

3 adet 404T05LXRMPD13H4L4CM08Z2R2A1P2 model parker marka lineer motor 

ve sürücüleri, 1 adet yüksek hassasiyetli ETB80 M05LA67BMA400A model parker 

marka elektrikli piston ve sürücüsü, Galvono (tarayıcı) ayna olarak 1 adet scanlab 

marka scangine 14; 1064 nm digital modeli kullanılmıştır. Galvono tarayıcının BG-

objektifi her açısından odaklama yapabilmektedir. Sistemde lazer olarak IPC marka 

200W CW.M Fiber laser red diyod modeli kullanılmıştır. Lazerin soğutucusu olarak 

19Rack Mount soğutucu kullanılmıştır. Süpürme mekanizması için kullanılan tahrik 

motoru olarak 400W 165d/d FAZ elektrik marka motor ve redüktörü kullanılmıştır. 

Süpürme mekanizması için 4 adet  Ø30mm yuvarlanmalı yatak ve 1630mm 

uzunlukta 10mm enli tiriger kayışı kullanılmıştır. Toz havuzları ve toz silindirinde 

çeşitli ebatlarda sac metaller kullanılmıştır. Montaj süresince çeşitli ebatlarda cıvata, 

klavuzlar, kaynak elektrodları ve sarf malzemeler kullanılmıştır. Oluşturulan 

gövdenin bir çok yerinde kullanılan metal aksamların yapımında Süleyman Demirel 

Üniversitesi CAD-CAM Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesindeki hardford 

marka CNC 4 eksen işleme merkezi, Js-EDM marka 5 eksen tel erozyon, Alex marka 

CNC C eksenli torna, Ajan marka CNC torna kullanılmıştır.  

 

3.2. Yöntem 

 
Bilgisayar ortamında gövdenin ve gövdenin parçalarının katı modellerinin ve 

montajının yapılabilmesi, imalatı için gerekli teknik çizimlerinin hazırlanmasında 

0001 0007 1023 8109 seri numaralı solidworks 2005 programı ve solidCAM 2006 

R16 sp8 kullanılmıştır. Literatürde SLM lazer ışını ve galvono tarayıcı kullanarak 

tarama yapan bir çok firma bulunmaktadır. Lineer motor ile lazer ışınını tarama 

yapan ve Herzog Patent WO 02/36331 numaralı patent altında tutan tek firma 

Conseptlaser firmasıdır. Conseptlaser’in patent çizimleri şekil 3.1 verilmiştir. Lineer 
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motorlu sistemde lazer ışının hareketinin kolaylıkla yapılabilmesi için fiber lazer 

kullanılmıştır. (Levy, 2003). 

 
Şekil 3.1. Consept lazerin patent görünüşü (Levy, 2003) 

 

Consept lazerin bu patenti kullandığı makinenin görünüşleride şekil 3.2.de 

verilmiştir. 

 
Şekil 3.2. Consept lazerde uygulanan lineer motor sistemi (Consept Laser Gmbh, 

2007) 

 

Çalışmada yukarıda bahsedilen galvono ve lineer motorların aynı anda kullanıldığı 

bir sistemin düşünülen gövde tasarımı yapılmıştır. Makinenin gövdesini oluştururken 

bilgisayar ortamında birkaç deneme yapılarak en uygun tasarım seçilerek ara 
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montajlar oluşturulmuş ve bu montajları sırası ile parçaların teknik resimleri 

çıkartılmıştır. En son olarak ara montajları bir araya getirerek gövdenin son hali 

oluşturulmuştur. Makinenin gövdesinin oluşturulması sırasında PTC/SG01/00238 

nolu Avusturalya patent ofisine kayıtlı bir SLS makinesinin patentinden 

yaralanılmıştır (PTC/SG01/00238, 2002). Çalışmada sırası ile bir iş planı 

oluşturulmuştur. Bu iş planı şekil 3.3.’de hazırlanmış bir akış diyagramı oluşturarak 

işlemler sırası ile verilmektedir. 

Ana 
montaj

Z ekseni 
ara 

montajı

Gövdenin 
imalatı 

İş 
tablasının 

imalatı 

Süpürme 
mek. Ara 
montajı 

Lineer 
Motorların ve 
Galvano 
Aynanın 
Montajı 

 
Şekil 3.3. Yapılması düşünülen makinenin yapılasında çıkarılan akış şeması 
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3.2.1. SLM Makine Gövde Tasarımı ve İmalatı 

 
Solidworks 2005 bilgisayar yazılımı ile yapılması düşünülen SLM makinesinin 

kullanılan toz ağırlığı, lineer motorların hereketinde oluşabilecek titreşim ve 

hassasiyet gözününe alınarak 3 boyutlu tasarımları ve teknikresimleri ile birlikte 

hazırlanmıştır. Gövde düşey eksen doğrultusunda yapılması düşünülen toz 

havuzunun elektirikli silindirin boyu, lazer üretecinin ölçüleri, lazerin soğutucusunun 

ölçüleri, 300x300x300mm düşey işlemin yapıldığı toz haznesi boyutları göz önünde 

alınarak 1390x1660x665mm boyutlarında ve 100x100 kare profiller kullanılarak 

tasarlanmıştır. Gövdenin üst kısmında 40x40mm profillerden koruma alanı ve 

serilecek tozun temin edildiği ilk toz haznesinin montaj alanı oluşturulmuştur. Ayrıca 

parçanın oluşturulacağı toz haznesinde kullanılacak metallerden çelik için yoğunluk 

ve toz haznesinin hacmi dikkate alınarak aşağıdaki hesap sonucunda 211.95 kg’lık 

bir toz ağırlığı oluşmaktadır.  

 

γ=yoğunluk,kg/m3

V=hacim,m3

M= γ x V, kütle,kg 

7,85E+3kg/m30,3mx0,3mx0,3m=211,95 Kg  

 

Bu yük düşey ekseni için kullanılan motora direkt olarak yansımaktadır. Düşey eksen 

motor ağırlığını da buna dahil edersek ve bu ağırlığa bir de besleme de kullanılacak 

toz  haznesindeki tozda eklenirse ortalama 300 Kg ağırlık oluşmaktadır. Bu yükü 

kaldırabilecek bir gövde tasarımı şekil 3.4. deki gibi gerçekleştirilmiştir. Şekildeki 

gibi düşey profillerin köşelerine yerleştirilen profiller vasıtası ile görünen oklar 

yönünde ağırlıkların dik olan ayaklara aktarılması sağlanmıştır. Gövde kaynaklı 

imlat kullanılarak imal edilmiştir.  
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Şekil 3.4. Gövdenin tasarımında dikkat edilen yük dağılımı 

3.2.2. İş Tablası Tasarımı ve İmalatı 

 
İş tablası 665x850x20mm boyutlarında lamine demir plakadan imal edilmiştir. İş 

tablasının tasarımı lineer motorların boyutları ve toz yayıcı sistemin yapısı göz 

önünde bulunarak yapılmıştır. İş tablasının ortasında 300x300mm ölçülerinde 

tozunun işlenmesi, yayılması ve katman kalınlığı oluşturulabilmesi için boşluk 

tasarlanmıştır. Sıyırıcının serme işleminden sonra fazla tozu 300x25mm ölçülerinde, 

fazla tozun bu boşluktan aşağı düşmesi için ikinci bir boşluk tasarlanmıştır. Tablanın 

üzerinde motorların ve süpürücü için kullanılacak olan lineer kızakların montaj 

delikleri de oluştrurulmuştur. İş tablası süpürücünün rahat  ve hassas çalışması aynı 

zamanda lineer motorların montajının hassas olabilmesi için tablanın iki yüzeyide 

taşlanması planlanmıştır. İş tablasının 3D tasarımı şekil 3.5.’de verilmiştir. 

 

 
 
Şekil 3.5. İş tablasının katı modelinin görünüşü 
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3.2.3. Toz Yayıcı Sisteminin Tasarımı ve Grup Montajı 

 
Toz serme sistemi literatürde kullanılan iki yayma sisteminden bıçak kullanarak 

yapılan serme sistemi seçilmiştir. Sistem tasarımı şöyle çalışmaktadır, metal tozları 

kullanılmak üzere konulduğu ilk hazne şekil 3.6. da görüldüğü üzere açılı bir şekilde 

imal edilerek azalan tozların havuzun dip kısmında birikmesi sağlanmıştır.  

 

 
Şekil 3.6. İlk toz haznesinin katı modelinin kesit görünüşü 

 

 Dip kısımda yaylı bir kapak yapılarak bu kapak belli sürelerde tozu yayacak olan 

bıçakların tahriki ile açılarak bıçakların toz taşıyan kısmına dökülmektedir. 

Bıçakların yapısı Şekil 3.6 da görüldüğü gibi içinde toz taşıyabilecek özellikte V 

şeklinde yapılmıştır. Bıçakların taşıma hacmi literatürde bahsedilen  4µ -10µ katman 

kalınlığı göz önüne alarak; 

V=hacim,mm3

X,Y,Z=boyutlar 

V=XxYxZ 

300x300x0.1=9000mm3. 

Bıçaklar yapılan hesapla 9000mm3 hacminde toz taşıyabilecek şekilde tasarlanmıştır. 

Bıçakların uçları prinç malzemeden yapılması planlanan bıçakların ağızları 450 açı 

ile tasarlanmıştır. Bıçaklar şekil 3.7.’de görüldüğü üzere çevresi 1670mm gelen et 

kalınlığı 15mm olan iki triger kayışı ile bıçakların iki ucundan sabitlenmiş olup bu da 

kayışların hareketi ile bıçaklarında  hareket ettirilmesini planlanmıştır. 
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Şekil 3.7. Süpürme mekanizması montaj görünüşü 

 

Triger kayışlarının iki ucuna rulmanlı yataklarla konumlandırılan iki adet kasnaklı 

milin birisinin üzerine yerleştirilen zincir dişlisi ile 400w 165d/d devirle tahrik eden 

redüktörlü bir AC motor şekil 3.8. gibi tasarımda yerleştirilmiştir. Üzerinde zincir 

dişlisi olan mil ile elektrik motorunun gövdeye bağlandığı yerlerde hem kayış için 

hemde zincirin gerginliğinin ayarlanması için bağlantılar ayarlı olması planlanmıştır. 

Hareket eden bıçaklar tozu süpürerek z ekseninin aşağı yönde hareket ederek 

oluşturduğu katman boşluğuna tozu sermesi ve bıçaklarda artan fazla toz iş 

tablasındaki ikinci boşluktan artık toz haznesine dökülmesi planlanmıştr. Bıçakların 

hasas bir şekilde hareketini bıçakların iki ucundan birleştirilmiş ve iş tablasına 

sabitlenmiş iki adet lineer kızakla sağlanması düşünülmüştür. Toz yayıcı sistemin 

parçalarınını oluşturan kayış kasnak, zincir ve zincir dişlileri, lineer kızaklar, AC 

motor ve rulmanlı yataklar haricindeki tum parçalar katı model olarak tasarlanmış 

daha sonra teknik resimleri hazırlanmıştır. Katı modellerden ayrıca gurup montajı 

oluşturarak görsel olarak işlevleri kontrol edilmiştir. 
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Şekil 3.8. Toz yayıcı sistemin gurup montajı  

3.2.4. Lineer Motorların ve Galvano Aynanın Montajı 

 
Sistemde Şekil 3.9’de  kullanılan üç adet parker marka lineer motor ikisi köprü 

şeklini oluşturacak şekilde iş tablasına tarama alanını ölçüleri dahilinde paralel 

olarak tasarlanmıştır. Lineer motorların iş paçasına bağlanmasında şekil 3.10.’da 

teknik resimi verilmiş iki adet taşlanmış plaka kullanılması düşünülmüştür. üçüncü 

lineer motor galvono tarayıcının iş tablasında oluşturulmuş tarama alanının tam 

üzerinde hareket ettirilebilmesi için köprü şeklinde bağlanması planlanmıştır. Köprü 

şeklindeki bu bağlamada da alüminyumdan şekil 3.10’daki gibi bir parça 

tasarlanmıştır. Üçüncü lineer motor bu plaka üzerine monte edilmiştir. Köprüyü 

oluşturan lineer motor üzerinde galvono tarayıcının bağlama şeklinin ölçülerine göre 

ve lineer motorun bağlama şeklinin ölçülerine göre alüminyumdan galvono tarayıcı 

ile lineer motor arasına şekil 3.10.’daki katı modeli verilen bir parça tasarlanmıştır. 

Son olarakta lazerin fiber kablosunun galvono ayna ile birleşmesini sağlayan ve şekil 

3.10.’da katı modeli verilen ara eleman alüminyum parçadan yapılmıştır. 
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Şekil 3.9. Lineer motor ve galvono aynanın montajı 

 

Şekil 3.10. Lineer motorların, galvono tarayıcı, köprü oluştaracak olan lineer 

motorun kaidesi, lazer optik bağlantı elemanının görünüşü 
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3.2.5. Z Ekseni Grupu Tasarımı ve Montajı 

 
Montaj şekli şekil 3.11.’de verilen sistemin düşey ekseni hareketi için kullanılan µ 

hassasiyeti ile hareket eden parker marka elektrik motorlu silindir iş tablasında 

tarama alanı olarak tasarlanmış alanın tam ortasında 300mm strok yapacak şekilde 

bilgisayar ortamında tasarlandığı gibi gövdeye yerleşimi tamamlanmıştır. Silindirin 

ucuna 300x300mm alanda çalışacak şekil 3.12.’ de katı modeli verilmiş tabla 

tasarlanmıştır. Bu tabla, katı modelleri şekil 3.12’de verilen 4 adet demir plakanın 

tam dik köşe oluşturulabilmesi için cıvata bağlantıları ile birleştirildiklerinde iç 

ölçüleri 300x300x300mm oluşan hacimin içinde çalışmaktadır. Tabla ile plakaların 

oluşturduğu hacim arasında sızdırmazlık sağlanmıştır. Sızdırmazlık elemanı olarak 

6mm çaplı lastik o-ring kullanılmasına karar verilmiştir. 

 

 
Şekil 3.11. Düşey eksen motor ve haznesinin montajı 
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Şekil 3.12. Düşey eksen haznesi ve tablası 

3.2.6. Tüm Gövdenin Oluşturulması 

 
Tüm parça ve ara montajlarının bilgisayar oratmında tasarımı tamamlanan makinenin 

ana montajıda bilgisayar ortamında şekil 3.9. deki gibi hasas bir şekilde yapılmıştır. 

Burada ilk hazneye konulan toz metal, redüktörlü motor vasıtasıyla zincir, kasnak ve 

kayış mekanizması ile tahrik edilen süpürücü bıçakların hareketi ile haznenin yaylı 

kapağına çarparak kapağın açılmasını ve metal tozunun bıçakların arasına dökülmesi 

planlanmıştır. Tozun bıçaklar arasına dolması ile süpürücü tekrar hareket ederek tozu 

işleme alanına yayması planlanmıştır. Lineer motorlarla galvono metreye hareket 

sağlanarak istenen şekle göre konumlandırılması sağlanmış ve lineer motorların 

durması ile galvono hareket ederek lazer ışınını tarama alanına yansıtması 

planlanmış ve yeni katman için düşey eksende kullanılan motor ile katman aralığı 

kadar tablanın aşağı hareketi ile yeniden süpürücünün yeni katman oluşturacak 

hareketi ile sağlaması planlanlanmıştır. 
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Şekil 3.9. Gövdenin montajının bilgisayar ortamında hazırlanmış son hali 
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

4.1. SLM Makinesi Ana Gövdesinin İmlatı 

 
Çalışmada ilk olarak solidworks tasarım programında katı olarak tasarlanmış olan 

gövdenin parçaların teknik resimlerinin A4 ve A3 boyutlarında çıktıları alınarak 

sanayide faaliyet gösteren bir makine imalat atölyesinde kaynaklı birleştirme 

kullanılarak yaptırılmıştır. Şekil 4.1. de görünen yapım sırasında iş tablasının ve z 

ekseni motorunun bağlanacağı yerlerin 8 adet M12 bağlantı delikleri hasas ve 

tasarıma uygun bir şekilde delinmiştir. Z ekseni motoru prova edilerek bağlantının 

uygunluğu kontrol edilmiştir. Z ekseni motorunun bağlandığı yere 75x75x10mm 

ebatlarında destek plakaları konulmuştur. 

 

 
Şekil 4.1. Makinenin gövdesinin imalathanede yapımı 

4.2. SLM Makinesi İş Plakasının İmalatı 

 
850x665x25mm ebatlarında alınan plakanın Süleyan Demirel Üniversitesi CAD-

CAM Araştırma ve Uygulama Merkezinde CNC iş merkezine bağlanarak yüzeyin 

kaba talaşı alınmıştır. İş plakası üzerinde tarama alanını oluşturacak 300x300mm 

alanındaki boşluğun ve 300x25mm alanındaki fazla tozun tahliyesi için kullanılan 

alanın işleme merkezine solidworks’te yapılmış tasarıma uygun solidCAM 

programında CAM programı yazılarak boşaltılmıştır. Ayrıca yine işleme merkezinde 

lineer motorların bağlama plakalarının bağlantı delikleri, iş tablasının gövdeye 

sabitlenecek olan deliklerin ve süpürme mekanizmasının lineer kızaklarının delikleri 
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hasas bir şekilde delinerek klavuzları çekilerek M10’a göre diş açılmıştır. Son olarak 

iş plakası üzerinde toz süpürüleceği ve bağlantıların istenilen hasasiyetleri için, 

ısparta ilinde bu boyuttaki bir tablanın taşlama işlemi yapılamamasından dolayı, 

Konyada bir firmaya iki yüzeyinin taşlama işlemi yapılmak üzere gönderilmiştir. İş 

tablası gövde üzerine yerleştirme yapılırken profillere engel olmasın diye her iki 

tarafında tasarıma uygun olarak boşluklar oluşturulmuştur. İş tablası şekil 4.2. de 

görünen son ve montaja hazır hale getirilmiştir. 

 

 
Şekil 4.2. İş tablasının imal edilmiş hali 

4.3. SLM Makinesinin Toz Yayıcı Sisteminin Hazırlanması 

 
Toz yayıcı sisteme ilk olarak bıçakların yapımı ve bıçakların lineer kızaklara montajı 

ile başlanmıştır. Bıçakların yapımı V şeklinde konum alabilmesi için iki adet şekil 

4.3 deki gibi V bağlantı elemanın CNC tel erozyon tezgahında kesilmesi ile 

başlanmıştır.   

 

 
Şekil 4.3. Süpürücü bıçakların yapısı 
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Kesilen bağlantı elemanlarına 300x35x3mm ölçülerinde iki adet saç ile 

birleştirilmiştir. Bu saçların uçlarına sıyırma işlemini gerçekleştirecek iş parçasına 

sürtünen, prinç malzemeden, uçları 450 açı CNC işleme merkezi ile bilenmiş şekil 

4.4. deki bıçaklar monte edilmiştir. Bıçaklar çeşitli toz boyutları için bıçaklar 

ayarlanabilmektedir. 

 

 
Şekil 4.4. Bıçakların monte edilmiş şekli  

 

Bıçakların hareketinin sağlanması için lineer kızaklarla birleştirilen her iki yere triger 

kayşı için bir kapak yapılarak kayışların bıçaklara sabitlenmesi sağlanmıştır. Kayışlar 

ise iki ucundan kasnaklar ile CNC tornada işlenmiş birer mile bağlanmıştır. Millerin 

biri iş tablasına Ø30mm çaplı rulmanlı yataklarla çektirilerek sabitlenmiştir. Diğer 

mil gövdeye L şeklindeki bir lama ile şekil 4.5. deki gibi iki adet civata ile 

bağlanmıştır. Bu bağlama şekli ile L şeklindeki lamanın ileri geri hareketi sağlanmış 

olmakta bu da kayışın gerginliğinin ayarlanmasını sağlamatadır.  

 

 
Şekil 4.5. Tahrik milinin gövdeye bağlantı şekli 
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Ayarlı olan milin üzerine motordan gelen tahriği mile iletmek üzere şekil 4.6. deki 

gibi bir zinzir dişlisi monte edilmiştir. 

 

 
Şekil 4.6. Zincir dişlisinin monaj edilmiş hali 

 

Zincir dişilisi ve zincir ile maksimum 400w 165d/d motor değerlerine sahip elektrik 

motorunun milinden triger kayışının bağlı olduğu mile devirini ve gücünü 

iletmektedir. Bu hareket ile süpürücü bıçaklar 550 mm strok kazanmaktadır. Bu strok 

şekil 4.7. deki gibi süpürücünün ilk toz haznesinden tozu alarak tozu işleme alanına 

bıçaklar vasıtası ile yaymakta buradan da fazla tozların bırakıldığı kanala fazla tozu 

dökmektedir. 

 

 
Şekil 4.7. Bıçakların hazne üzerindeki konumu 
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İlk toz haznesinin altındaki kapak süpürücünün tahriğinden yararlanılarak, kapağa 

şekil 4.8. de görüldüğü gibi monte edilen CNC tornada işlenen iki adet silindirik 

yaylı parçaya itme uygulayarak kapağın açılması sağlanmıştır.  

 

 
Şekil 4.8. İlk toz haznesi kapağının görünüşü 

 

Tozun bıçakların arasına dökülmesi sağlandıktan sonra  süpürücü geri çekilmekte ve 

kapaktaki yaylar vasıtası ile kapak tekrar kapanmaktadır. İlk hazne şekil 4.9. de 

görüldüğü ve hazırlanan teknik resimlerinde verildiği gibi, koyulan tozun en aşağıda 

birikmesi sağlanacak şekilde açılı imal edilmiştir.  

 

 
Şekil 4.9. İlk toz haznesi görünüşü  
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İlk toz haznesinin gövdeye bağlanmasında konulacak malzemenin ağırlığı göz 

önünde bulundurularak ve solidworks programı içinde çalışan cosmosworks modülü 

ile hacim sel olarak 400kg yük taşıdığını farz ederek bağlantı yerlerine gelen 

kuvvetin  

F=kg.m/sn2

m=kütle,kg 

a= ivme,m/sn2 

     F=m.a’dan 

F=400x9,81=3900N   

olarak hesaplanmıştır. 

Şekil 4.10. de ki gibi analiz yapılarak. 4 sabitleme elemanı ile bağlanılmasına karar 

verilmiştir. 

  

 
Şekil 4.10. Haznenin doluyken statik analizi 

 

İlk iki bağlamada kullanılılan ve esas yükü çeken, teknik resimleri hazır olan iki adet 

yükseklik ayarlı destek elemanı CNC torna tezgahında imal edilmiş ve gövdeye iki 

adet civatanın kaynatılması ile şekil 4.11. deki gibi monte edilmiştir.  
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Şekil 4.11. İlk toz haznesinin gövdeye iki mil ile montesi 

 

Diğer iki bağlama elemanı ise teknik resimleri uygun olarak verilen şekilde özel 

olarak imal edilmiştir. Şekil 4.12. deki gibi montajı yapılmıştır. 

 

 
Şekil 4.12. İlk toz haznesinin gövdeye ayarlı civatalar ile montajı  

 

Fazla tozun döküldüğü boşluğa yerleştirilen imalat resimleri hazırlanan oluğun saç 

işleri yapan bir fimada yaptırılarak montajı şekil 4.13.’de ki gibi yapılmıştır. 
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Şekil 4.13. İş tablasında süpürülen tozun fazlasının tahliyesinde kullanılan oluk 

montajı 

 

Süpürücüden dökülen fazla toz bu oluğa dökülmek te, bu oluktan da gövdenin ön 

tarafına yerleştirilen fazla toz çekmecesine dökülebilmesi için teknik resimleri 

hazırlanması ile tekrar saç işleri yapan firma tarafından imal edilmiştir. Gövdeye 

şekil 4.14. de ki gibi yerleştirilmiştir. Toz bu oluktan akarak fazla toz çekmecesine 

yapısı ve konumu sayesinde kolayca dökülmektedir. 

 

        
Şekil 4.14. Toz çekmecesine fazla tozun iletmesi için kullanılan haznenin montajı 

 

Fazla toz çekmecesi raylı sistem uygulanarak tasarlanarak imal edilmiş ve gövdeye 

şekil 4.15. deki gibi monte edilmiştir. 
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Şekil 4.15. Fazla toz çekmecesi görünüşü 

4.4. SLM Makinesinin Lineer Motorlarının ve Galvono Aynanın Montajının 

Yapılması 

 
Sistemde lineer motorlar gövdeye iki adet lineer motorun köprü ayaklarını 

oluşturacağı ve 3. lineer motorunda, teknik resimine uygun bir şekilde parçanın 

imalatı ile ayakları oluşturan lineer motorların üzerine monte edilerek üzerine 3. 

lineer motorun bağlanması sağlanmıştır. Galvano tarayıcıda köprüyü oluşturan 3. 

lineer motorun üzerine teknik resimi verilen parçanın yapılması ile monte edilmiştir. 

Köprü ayaklarını oluşturan 2 adet Lineer motor teknik resimlerin deki gibi motor 

plakaları CNC işleme merkezinde demir malzemeden hassas bir şekilde imal edilerek 

önce lineer motorlara, daha sonrada iş tablasına çektirilmiştir. Galvono tarayıcının 

lineer motora bağlanmasında ve köprüyü oluşturan 3. lineer motorun bağlanmasında 

kullanılan parçaların hafif ve sağlam olması için alüminyum malzemeden vidalı 

birleştirme yaparak imalatı gerçekleştirilmiştir. Köprü ayaklarını oluşturan lineer 

motorlar arasında bağlantıyı ve 3. lineer motorun bağlandığı parçanın 1.lineer motora 

M5 civatalarla sabitlenirken 2. lineer motorla arasında çalışırken kasıntı olmaması 

için köprü parçasının 2. lineer motora kasıntı oluşabilecek yönde avare bağlanmıştır. 

Galvono tarayıcı ve lineer motorların gövdeye montajı şekil 4.16, şekil 4.17 ve şekil 

4.18 de gözükmektedir. 
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Şekil 4.16. Lineer motorların montajı 

 
Şekil 4.17.Üçüncü lineer motorun montajı 

 
Şekil 4.18. Galvono tarayıcının montajı 
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4.5. SLM Makinesinin Düşey Ekseni Gurup Montajının Oluşturulması  

 
Düşey eksenin motorunun yerinin gövde üzerinde hazırlanması ile düşey ekseni 

motorunun tozu, düşey eksen toz haznesinde çalıştırılacak tablanın imalat resimlerine 

göre düşey eksen tablası yapılmıştır. Üç adet 5 mm lik kare şeklindeki demir 

plakaların birbiri ile civatayla montajı yapılarak şekil 4.19. deki gibi 15mm 

kalınlığındaki tabla elde edilmiştir.  

 

 
Şekil 4.19. Düşey eksen eksen tablasının görünüşleri 

  

En alt ve en üstteki plakalar 300x300mm ölçülerine getirilmek üzere CNC dik 

işlemede frezelenmiştir. Ortadaki plaka 290x290mm ölçülerinde taranarak 

birleştirme sonunda tablanın ortasında toz sızdırmazlığı için oring kanalı 

oluşturulmuştur. Ayrıca tablanın motor ile bağlantısının sağlanabilmesi içindüşey 

eksen tablasının alt yüzeyinin ortasına, motorun pistonunda bulunan M26 cıvataya 

uygun bir şekilde somun yapılmıştır. Düşey eksenin temelini oluşturan kare 

şeklindeki toz havuzunun yapılması, motora bağlanan tablanın oluşturulan hazne 

içinde sızdırmaz bir şekilde hareket edebilmesi için 4 adet plakanın birleşme 

yerlerinde dik bir şekilde köşe olmalıdır. 4 adet demir plakanın CNC dik işleme 

merkezinde frezelenerek teknik resimlerinde belirtilen kilit şekline göre imal 

edilmiştir. Bu kilit şekli ile plakalar biribirine civata ile birleştirilerek tam bir dik 

köşeli kare oluşturulmuştur. Haznenin bir plakasının üzerinde 300x25mm lik CNC 

dik işleme merkezinde bir boşluk oluşturulmuştur. Bu boşluk vasıtası ile hazneden 

oluşan parçaların etrafındaki destek elemanı olarak kullanılan tozun işlem sonunda 

toz çekmecesine tahliyesi için kullanılmaktadır. Bu hazne gövdeye ve iş tablasının 
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300x300mm boşluğunun hemen altına L profillerden oluşturulmuş çerçeve ile 

350mm M12 saplama kullanılarak ve civatalar ile çektirilerek monte edilmiştir. Bu 

da bize kolay sökülüp takılabilen bir hazne oluşturmuştur. Düşey eksen haznesi 

plakası ve motorun konumu şekil 4.20. deki gibi yerleştirilmiştir. 

 

 
Şekil 4.20. Düşey eksen haznesi ve motorun konumu 

4.6. SLM makinesinin tüm gövdesinin oluşturulması 

 
Gövdenin imalatı ile başlayan gövde montajı, sırası ile iş tablasının imalatı ve 

gövdeye montajı yapılmıştır. Ardından düşey eksen haznesi ve tablasının imalatı 

yapılmıştır. Düşey eksen motorunun montaja dahil edilerek gövde, iş tablası ve düşey 

toz haznesi, tablası ve düşey eksen motorunun provaları yapılmış eksikler 

tamamlanmıştır. İlk toz haznesinin imalatına geçilerek haznenin altındaki yaylı 

mekanizma yapılmış ve çalıştırılarak denenmiştir. Süpürme mekanizmasının 

yapımına geçilerek birkaç farklı malzeme ile denenen bıçaklar sonunda metalle 

uyum için de çalışan prinç malzemeye karar verilmiştir. Süpürme mekanizmasının 

çalışması için iki adet lineer kızak iş tablasına hassas bir şekilde monte edilmiştir. 

Lineer motorlarla iş tablası arasın daki bağlantılar için gereken plakalar kullanarak 

montaj gerçekleştirmiştir. Köprü oluşturacak lineer motorun kaidesini oluşturacak 

alüminyum plaka monte edilmiştir. İlk toz haznesi gövdeye yerleştirilmesi 

tamamlanarak süprücü için gerekli tahrik sistemi monte edilmiştir. Galvono ayna ile 

lineer motor arasında bağlantı tamamlanarak fazla tozun ve imalatın bitiminde düşey 

havuzdaki birikmiş tozun tahliyesi için oluklar yerlerine monte edilmiştir. Montajın 

son hali şekil 4.21.deki gibi tamamlanmış olmaktadır. 
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Şekil 4.21. Gövdenin bitmiş hali 
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5. SONUÇ 

 
Çeşitli metal tozlar veya toz karışımlarının kullanarak bir lazer üreteci vasıtası ile 

ergitilerek metal parçalarının oluşturmasında kullanılan makinelerde farklı elemanlar 

kullanılmaktadır. bu çalışmada; en çok galvano tarayıcı kullanılan cihazlar ile ilk 

defa lineer motor kullanan consept lazerin patenti altında bulunan lineer motorlu 

sistemin bir karışımı yapılarak hem galvono tarayıcı hem de lineer motor 

kullanılmıştır. Bu özellik sayesinde galvono tarayıcının sabit halde 150x150mm 

tarama alanı oluşurken lineer motorların harkete dahil olması ile 300x300mm tarama 

alanı elde edilmiştir. Lineer motorların stroklarının ileride arttırılması ile daha fazla 

tarama alanlarıda elde edilmesi mümkündür. Lineer motorların 6G ivme ile hareket 

edebilmesi sayesinde galvono tarayıcı ile senkronize hereket edildiğinde tarama hızı 

da arttırılabilmektedir.  

 

Literatürde kullanılan lazer sistemleri genelde COB2 B ve Nd:YAG tipindedir. Bu 

tiplerin kaynağı sabit bir lazer ışını ürettiğinden dolayı lazer ışın demetinin 

taşınmasında çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada 200W fiber 

lazer kullanalarak lazer ışını bir fiber kablo ile min 120mm çap dahilinde hareket 

imkanı sunmaktadır. 

 

Literatürde ve ticari markaların bir çoğunda yayılacak olan tozun muhafaza edildiği 

hazne genelde Şekil 4.22. deki gibi parçanın imalatı hacime eşdeğer ve paralelinde 

oluşturulmuş ikinci bir hazneden tedarik edilmektedir. Bu durumda sisteme ikinci bir 

elektrikli silindir eklenmesi gerekmektedir. Bu tür sistemlerde süpürücü bıçak veya 

merdane tozu öteleme yaparak yaymaktadır. Çalışmada ise işleme alanına serilecek 

olan tozu ilk hazne denen ve süpürücü tarafından tahrik edilerek dozajlama yapan bir 

sistem yapımıştır. Çalışmada süpürücü aynı zamanda tozu taşıyarak alana serpmekte 

ve sıyırmaktadır. Yapılan süpürücü sisteminde, herhangi bir parçanın imali için 

gerekli olan toz miktarını en az miktarda olacak şekilde imal etmesine olanak 

sağlamaktadır. 
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Şekil 4.22. Süpürme için gereken iki hazneye örnek 

 

Literatürde genelde Ø300mm çaplı yuvarlak işleme alanları kullanılırken bu 

çalışmada 300x300mm kare işleme alanı kullanılmıştır. 

 

Yapılan makinenin gerek süpürme mekanizması gerekse lineer motor, galvono 

tarayıcı ve fiber lazer kombinasyonu ile çalışması diğer SLS ve SLM makinelerinin 

gövde tasarımlarından farklı bir tasarım ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yapılan 

SLM makinesi gövdesi emsali olmamasından dolayı patent başvurusu yapılarak 

tasarımının koruma altına alınması için çalışmalar başlamıştır. 

 

Oluşturulan slm makinasında ilk olarak şekil 4.23. de şekli ve işleme yolu verilen  

takma (insert) kesici ucun imalatı denemeleri devam etmektedir. 

  
Şekil 4.23. Takma (insert) kesici uç ve  lazer sinterleme için türetilen takım yolu. 
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